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 موافقة المشرف
 الطالب:  دادعإبعد اإلطالع على رسالة الماجستير  

 : عبد العزيز اإلسم
 ََُُِِّٕ:  رقم التسجيل

ٞندرسة على تعليم اللغة العربية با َُِّ: إدارة تنفيذ اٞننهج   العنواف
 جونغات لومبوؾ الوسطى  ُالثانوية اٜنكومية 

 ماالنج،
 اٞنشرؼ األكؿ،

 
 مهيمن الدكتور األستاذ

        َََُُُُُُُِّّٖٓٗٔٓٗرقم التنظيف:
  
 ،ماالنج

 اٞنشرؼ الثاين،
 

 والد ١نمد الدكتور
 َََََََُُِِِّّّٖٕٗرقم التنظيف:

    
 اإلعتماد

 قسم تعليم اللغة العربيةرئيس 
 
 

 الدكتور ولدانا ورغاديناتا
  َََََُُُُُّّٖٕٗٗٗٗرقم التنظيف:

 

 ب



 الموافقة واإلعتماد من لجنة المناقشة
 

على تعليم اللغة العربية  3102تنفيذ المنهج  إدارة إف رسالة اٞناجستًن ٓنت العنواف: 
 الذم أعده الطالب: جونغات لومبوك الوسطى،  0لمدرسة الثانوية الحكومية با

 : عبد العزيز اإلسم
 ََُُِِّٕ:  رقم التسجيل

قد دفع الطالب عن ىذه الرسالة أماـ ٠نلس اٞنناقشة كيقبوٟنا شرطا للحصوؿ  
مايو  ُٗعلى درجة اٞناجساير يف تعليم اللغة العربية، كذلك يف يـو اٛنمعة، بتارخ 

 ـ.  َُِٓ
 ، رئيس مناقشاالدكتور كلدانا كرغاديناتا األستاذ

  َََََُُُُُّّٖٕٗٗٗٗرقم التنظيف:
 مناقشا مفتاح اٟندل, الدكتور األستاذ

 رقم التنظيف:
 ، مشرفا مناقشامهيمن الدكتور األستاذ

    َََُُُُُُُِّّٖٓٗٔٓٗ رقم التنظيف:
 كالد مشرفا مناقشا ١نمد الدكتور

 ، مشرفا مناقشاَََََََُُِِِّّّٖٕٗرقم التنظيف:
 

 مشرفا مناقشاالدكتور ١نمد عبد اٜنميد 
 َََََُُُُِِِٖٕٗٗٗرقم التنظيف:

 اإلعتماد
 مدير دراسات العليا

 
 مهيمن الدكتور األستاذ

   َََُُُُُُُِّّٖٓٗٔٓٗرقم التنظيف:

 ج



 إقرار الطالب
 

 كاآليت:  كبيانايت دناهأ أنا اٞنوقع
 : عبد العزيز اإلسم

 ََُُِِّٕ:  رقم التسجيل
ٞندرسة  على تعليم اللغة العربية با َُِّ: إدارة تنفيذ اٞننهج   العنواف

 جونغات لومبوؾ الوسطى  ُالثانوية اٜنكومية 
 

أقػر بػ ف ىػذه الرسػػالة الػهت  ٌلػرريا لتػوفًن شػػرط للحصػوؿ علػى درجػة اٞناجسػػتًن  
يف تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة كليػػػة الدراسػػػات العليػػػا َنامعػػػة  موالنػػػا مالػػػك إبػػػراىيم اإلسػػػ مية 

مػن إبػداع غػًنم أك تػ ليف اآلوػر. كإذا  هبنفسي كما زٌكر  ه ككتبو ٌلر  اٜنكومية ماالنج،
فع  ليست من ُنثي ف نػا أٓنمػل اٞنسػيكلية  و من ت ليفو كتبٌن أنوأن  ادعى أ د استقباال

علػػػى ذلػػػك كلػػػن تكػػػوف اٞنسػػػيكلية علػػػى اٞنشػػػرؼ أك علػػػى كليػػػة الدراسػػػات العليػػػا َنامعػػػة  
 .موالنا مالك إبراىيم اإلس مية اٜنكومية ماالنج

 قرار بناء على رغبهت اٝناصة كال جيربين أ د على ذلك.ىذا اإل ت رر ىذا، 
 

 ـ                 َُِٓ                  ، باتو      
 الطالب اٞنقرر،      
 
 

 عبد العزيز                             
 

 د



 الشعار

 
 

اـو ظى نً بً  لي اطً بى الٍ  وي بي لً غٍ يػى  اـو ظى نً   ى بً  ق  ٜنٍى *ى 
ُ* 
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 ابن أيب طالب كـر ا كجهو  سيدنا علي مقالة 

 ق



 اإلهداء
 

 أهدي هذه الرسالة إلى:

  

 أيب كأمي اللذين ربياين كأدباين أ سن الت ديب
 كأساتذم الكراـ يف اٛنامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج

 كباٝنصوص إذل معلم اللغة العربية
 كالعائلة ابوبة

 إذل اٌلذين حيرصوف على تعٌلم اللغة العربية كيهتٌموف بتعليمها
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 البحث مستخلص
 ٞندرسة الثانوية  على تعليم اللغة العربية با َُِّإدارة تنفيذ اٞننهج  ـ. َُِٓ، عبد العزيز

قسم تعليم اللغة العربية، كلية  ،اٞناجستًنالوسطى، رسالة  لومبوؾجونغات  ُاٜنكومية 
 ( ُالدراسة العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلس مية اٜنكومية ماالنج. اٞنشرؼ: 

 ( الدكتور محمد والد.3الدكتور مهيمن، األستاذ 
 

 .َُِّإدارة تنفيذ، اٞننهج  :  األساسيةالكلمات 
ليس أجنبية يف التعليم. التعليم أك التعلم ال ديكن التفصيل عن ىذا  منهج الدراسي

ىا تنفيذالتعلم. مع تدريس اٞنناىج كالعملية التعليمية ك  مناٞنصطلح، ألف اٞننهج ىو عناصر كا د 
لتحقيق األىداؼ التعليمية اٞنرجوة. تصبح تطوير اٞنناىج الدراسية مهمة جدا يف  يف تنظيما كت ليفا

 . العلم كالتكنولوجيا كالفنوف كالثقافة، كالتغيًنات يف اتجمتمعوط التقدًن
للتعلم، يواصل اٞنتطورين اٞننهج الدراسية لتحسٌن كتقييم اٞننهج  نودةلتحقيق األىداؼ اٞن

ىو نتيجة للتطور من  إ د  َُِّالدراسية اٞنفركضة. كما سبق ذكره يف ىذا البحث، كاٞننهج 
هج الدراسي يف أم شيء آور لزيادة ٓنسٌن مرة أورل نوعية التعليمية اٞنناىج التعليم. كيهدؼ اٞنن

 .الهت توجد ىذه العصر
. ألف اٞننهج ما َُِّيف ىذا اتجماؿ، بدأ يف عاـ  جديداٞننهج  هبدأ تنفيذ َُِّاٞننهج 

 زاؿ جديدا جدا، لذلك كاف يف االجتماعية أيلا ما زاؿ مستمرة اآلف.
 ك تنظيم توجيوك ٔنطيط  يث  من  تنفيذ إدارة صفلو أما األىداؼ من ىذا البحث، 

جونغات لومبوؾ  ُيف البمدرسة الثانوية اٜنكومية  على تعليم اللغة العربية َُِّنهج اٞن مراقبة
 .الوسطى

كٗنع البيانات بطريقة اٞنقابلة .الكيفية الوصفية ُنثـ البا ث يف ىذا البحث استخد
على  َُِّنهج اٞن تنفيذ إدارةعن  البحثكاٞن  ظة كالوثائق، ىذه الطريقة ألجويبات اٞنشك ت 

 .جونغات لومبوؾ الوسطى ُيف البمدرسة الثانوية اٜنكومية  تعليم اللغة العربية
( ِة العربية، )( مدرس اللغة العربية ليس من قسم اللغُ) كمن أىم نتائج ىذا البحث ىي

( الوسائل التعليمية غًن ّبعض من الطلبة ال يستطيعوا أف يقرئوا القرآف كال نطق  رؼ اٟنجائية، )
 ( كقت الليق يف تعليم اللغة العربية.    ْ، )َُِّمناسب يف عملية التعليم اللغة العربية على منهج 
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Kurikulum, bukan kata yang asing dalam dunia pendidikan. Pendidikan atau 

pembelajaran tidak lepas dari istilah ini, karena kurikulum adalah salah satu 

komponen dari pembelajaran. Dengan adanya kurikulum proses belajar dan 

pembelajaran akan berjalan secara terstruktur dan tersistem demi mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Pengembangan kurikulum menjadi sangat penting 

sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan 

perubahan pada masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan mulia dari pembelajaran tersebut, maka para 

pengembang kurikulum terus berbenah dan melakukan evaluasi terhadap 

kurikulum yang diberlakukan. Sebagaimana yang dibahas di penelitian ini, 

kurikulum 2013 merupakan hasil pengembangan dari Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan. Kurikulum ini bertujuan tidak lain untuk lebih memperbaiki lagi 

kualitas pendidikan yang ada saat ini. 

Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum terbaru yang implementasinya baru 

dimulai di lapangan mulai tahun 2013. Karena kurikulum ini masih sangat  baru, 

maka sosialisasi pada masyarakat pun juga masih sedang berjalan sekarang ini. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mendeskripsikan 

implementasi dari segi Perencanaan, Pengelolaan, pelaksanaan, dan 

pengontrolannya kurikulum 2013 pada pembelajaran bahasa arab di SMAN 1 

Jonggat Lombok Tengah.  

Penelitian ini menggunakan penelitian  deskriptif kualitatif, dan 

pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, yang semuanya untuk menjawab permasalahan penelitian tentang 

manajemen implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran bahasa arab di 

SMAN 1 Jonggat Lombok Tengah.  

Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa temuan yang sangat 

penting yaitu: (1) Guru  bahasa arab bukan dari jurusan pendidikan bahasa arab, 

(2) Sebagian dari para siswa tidak bisa membaca Al-Quran, dan tidak bisa 

melafalkan huruf hijaiyah, (3) Saran dan prasarananya tidak sesusai dengan proses 

pembelajaran kurikulum 2013, dan (4) waktunya sangat sedikit dalam belajar 

bahasa arab.  
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Curriculum is not a foreign word in the education of world. Education or 

learning cannot be separated from this term, because the curriculum is one 

component of learning process. The curriculum teaching and learning process will 

be running well in a structured and system to achieve the desire of learning 

objectives. The development of Curriculum becomes very important with the 

science progress, technology, arts, culture, and society changes. 

To achieve goals in learning, the developers of curriculum continue to 

improve and evaluate of conducted curriculum. As will be discussed in this 

research, curriculum 2013 is the result of development of Unit Curriculum 

Education. The curriculum is aim of nothing other to further improve again the 

quality of education that exist today. 

Curriculum 2013 is the latest implementation curriculum began only in the 

field from 2013 years. Since the curriculum is still new, so socialization in the 

community was also still ongoing today.  

The purpose of this research was described to the implementation of 

management at (planning, organizing, execution, and controlling) curriculum 

2013 in the Arabic language learning in SMAN 1 Jonggat Central Lombok. 

This study used a qualitative descriptive research and data collection was 

done by observation, interviews, and documentation methods, all of them are to 

answer the research problem in the Implementation of Management curriculum 

2013 in the Arabic Language learning, in SMAN 1 Jonggat of  Central Lombok, 

In this research, researcher found some very important findings are: (1) 

Arabic Teacher not in Arabic language education majors, (2) Most of the students 

cannot to read the holy of Al-Quran, and cannot to pronounce the Arabic 

alphabet, (3) The facilities not suitable with the curriculum 2013, and (4) the 

limited time to learning Arabic. 
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 كلمة الشكر والتقدير
  

اٜنمد  ك ده، ٘ندا يوايف نعمو، كيكافئ مزيده، يا ربنا ال تياوذنا ّنا نسينا  
كال ترىقنا من أمرنا عسرا، اللهم صٌل أفلل ص ة على أسعد ٢نلوقاتك  بيب ا 

 ١ ((نمد كعلى الو كصحبو كمن تبعو بإ ساف إذل يـو الدين، أما بعد، قاؿ تعاذل: 

                                

                  :سورة لقماف آية ))ِٕ. 
كقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: ))إذا كتبنا كتابػا فجػٌودكا بسػم ا الػر٘نن  

 الر يم تقلى لكم اٜنوائج كفيو رضا ا ((، ركاه أنس. 
يسر البا ث إنتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستًن، كىنا يريد البا ث أف يقدـ 

كأٖنن التقدير ٞنن ساىم كساعده من صميم القبل العميق أجزؿ الشكر كأٖنن التقدير 
 على كتابة ىذه الرسالة، كىم. 

الربفيسور الدكتور اٜناج موجيا راىرجو، اٞناجستًن مدير جامعة موالنا مالك  -1
 إبراىيم اإلس مية اٜنكومية ّناالنج

 .الدراسات العليا هبذه اٛنامعة الدكتور مهيمٌن، اٞناجستًن مدير الربفيسور -2
كدكتور كلدانا كارغا ديناتا، اٞناجستًن رئيس قسم تعليم  اللغة العربية جامعة موالنا   -3

 مالك إبراىيم اإلس مية اٜنكومية ّناالنج.
الربفيسور الدكتور مهيمٌن، اٞناجستًن بصفة اٞنشرؼ األكؿ. كالدكتور ١نمد كالد،  -4

ده كأشرؼ عليو بكل اٞناجستًن بصفة اٞنشرؼ الثاين. اللذاين كجها البحث كأرش
اىتماـ كصرب ك كمة يف كتابة ىذه الرسالة  من بدايتو ك ىت ظهوره يف صورتو 

  النهاية. جزامها ا وًن اٛنزاء كأطاؿ بقاءمها.

 ي



جونغات  ُأستاذ اٜنج أ٘ند التا،اٞناجستًن رئيس اٞندرسة الثانوية اٜنكومية  -5
درس اللغة العربية يف اٞندرسة كلألستاذ أهنا اٞناجستًن، نائب اٞننهج الدراسية ك م

جونغات ، كلألستاذ أ٘ند نيزار ىاشيم، مدرس اللغة العربية  ُالثانوية اٜنكومية 
جونغات ، ككذلك يشكر البا ث ث ث من  ُيف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية 

اٞندارس الثانوية  كالط ب يف الفصوؿ العاشرة إلىتمامهم من أجل إ٤ناح 
 بو البا ث. كجزاىم ا أ سن اٛنزاء.التطبيقات الذم قاـ 

 
 ـ. َُِٓماالنج، مايو 

 البا ث،
 

 عبد العزيز
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ك



 محتويات البحث
 

 أ ..........................................................صفحة الغالف
 ب  ........................................................ صفحة الموضوع
 ج ........................................................ موافقة المشرف

 د ........................................................... إقرار الطالب
 ه ................................................................. الشعار
 و .................................................................اإلىداء

 ز ....................................................... البحث مستخلص
 ح .................................................... كالتقديركلمة الشكر 

 ط ........................................................  ١نتويات البحث
 ؾ ....................................................... البيانةقائمة الرسـو 
 ؿ ........................................................... قائمة اٞن  ق

 : اإلطار العاماألولالفصل 
  ُ   ................................................. مقدمة -أ 
  ْ   ...................................... البحث أسئلة -ب 
 ٓ   ..................................... البحث أىداؼ -ج 
  ٓ   .......................................أمهية البحث -د 
 ٔ   .....................................  دكد البحث -ه 
 ٔ   ................................. الدراسات السابقة -و 
 ُُ   .................................ٓنديد اٞنصطلحات -ز 

 
 ل



 الفصل الثاني: اإلطار النظري
 04   ................................ اٞننهج اإلدارة تنفيذ -أ 
  01   .............................. تنفيذ المنهج إدارة تحليل -ب 
 32   ............................................... المنهج -ج 
 23   ....................................... 3102المنهج  -د 

 الفصل الثالث: منهجية البحث
 ُْ  .............................. مدول البحث كنوعو -أ 
 ِْ  ....................................  لور البحث -ب 
 ِْ  ................................... مصادر البيانات -ج 
 ّْ  .............................. أسلوب ٗنع البيانات -د 
 ْْ  .................................... ٓنليل البيانات -ه 

 الفصل الرابع : نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها
 ْٔ  ............................ اٞنيداف ة : األكؿ اٞنبحث -أ 
 ُٓ  ............... كٓنليلها البيانات عرض الثاين : اٞنبحث -ب 

باٞندرسة الثانوية  العربية اللغة التعليم َُِّ اٞننهج ٔنطيط -ُ
 ُٓ  ............................ جونغات ُاٜنكومية 

باٞندرسة الثانوية  العربيىة اللغة تعليم على  اٞننهج تنظيم -ِ
 ٗٓ  ............................ جونغات ُاٜنكومية 

باٞندرسة العربية  اللغة تعليم على َُِّ اٞننهج تنفيذ -ّ
 ْٔ  ...................... جونغات ُالثانوية اٜنكومية 

 م
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 الفصل األول

 إطار العام 

 مقدمة -أ 
شطها كتنسيق جهودىا من أجل ٓنقيق امنتنظيم ٓنتاج كل منظمة أك ىيئة إذل  

األىداؼ الهت كجدت أساسا من أجلها. كىي ٟنذا ٓنتاج إذل تنظيم بنائها على 
البا ث قـو ييف اإلدارة التعليمية ك  2ٕنكنها من ٓنقيق ىذه األىداؼ.أفلل صورة 

س كالفصوؿ كاتجمموعات كالدار كاللجاف بتنظيم اإلمكانيات البشرية يف اإلدارات 
بتنظيم اإلمكانية اٞنادية يف مباف كْنهيزات كأثاث كمعامل  البا ث قـواٞنختلفة كي

فكار كاٞنبادئ العلمية الرتبوية يف قـو أيلا بتنظيم األيككرش كمكتبات كمنا ف، ك 
 نظم تعليمية كمناىج دراسية كمواد تعليمية كأنشطة ٢نتلفة. 

كيوجد نظريات ٢نتلفة بإدارة  االعماؿدارة تعترب من العلـو اٞنهمة ال٤ناز اإلإف ك 
 الهت كضعها كبار علماء إدارة: التعاريفكسنقـو باستعراض بعض 
ىي الفنوف لعملية الفعل من الناس.    (Stoner & Freemanستونًن ك فردياف )

: تعين إدارة بالنسبة للمدير أف يتنب  باٞنستقبل كخيطط بناء Henri Fayolىنرم فايوؿ 
: إدارة كظيفة يف Sheldonكينسق كيراقب. شيلدكف  التعليماتعليو، كينظم كيصدر 

اإلنتاج كالتوزيع  أنشطةالصناعة يتم ّنوجبها القياـ برسم السياسات كالتنسيق بٌن 
النهائية على كافة  اٞنراقبةكاٞنالية كتصميم اٟنيكل التنظيمي للمشركع كالقياـ ب عماؿ 

 3.أعماؿ التنفيذ

                                                           
 ُّ( ص.١ُْٖٗنمد منًن مرسي، اإلدارة التعليمية أصوٟنا كتطبيقاريا )القاىرة : مطبع اٛنب كم،  ِ

3 Husaini Usman.، Manajemen teori، praktik، dan riset pendidikan، 

(yogyakarta: Bumi Aksara، 2012)، hlm. 6 



اوت ؼ من أىم األنشطة اإلنسانية يف أم ٠نتمع، على أساس  إدارةكتعترب 
إدارة من ت ثًن علي  ياة اتجمتمعات الرتباطها بالشيكف مرا لو، تطوره، كذلك 

الهت تقـو َنمع اٞنوارد  ىي إدارةاالقتصادية، كاالجتماعية، كالسياسية. كألف 
  االقتصادية كتوظيفها لكي نشبع هبا اٜناجات الفرد كاٛنماعة يف اتجمتمع.

التخطيط  اف اإلدارة فرع من العلـو االجتماعية، ىي عمليةقاؿ جيورجي كتًنم 
للوصوؿ إذل أفلل النتائج ب قصر الطرؽ كاقل ( POAC) راقبةكاٞن التنفيذكالتنظيم ك 
  4التكاليف.

ٔنتلف اإلدارة باوت ؼ ميادينها، فهناؾ إدارة الصناعة ك إدارة اٜنكومة ك إدارة 
كلكن أود  5.اٞنيادينالتعليم ك إدارة  األعماؿ ك إدارة اٞنيسسات كغًنىا من 

على تعليم  َُِّالبا ث يف ىذا البحث عن إدارة التعليم وصوصا إلدارة اٞننهج 
 اللغة العربية. 

ففي النظاـ يتم ٓنويل اٞندو ت يف النهاية إذل ٢نرجات  يث أف لكل نظاـ 
مدو ت واصة بو كتشمل ) الت ميذ ػ اٞننهج الدراسي ػ أساليب التدريس (  يث 

الىداؼ اٞنيسسة  ان رجات تتمثل يف أعداد الطلبة أك الت ميذ كفقيتم ٓنويلها إذل ٢ن
يعتقد الكثًن من العاملٌن يف ٠ناؿ اٞنناىج على أف اٞننهج عبارة عن  الرتبوية .

٠نموعة اٞنواد الدراسية الهت يدرسها الطلبة أك الت ميذ ألجل النجاح يف هناية السنة 
 6.الدراسية

اك اإلس مية كيف اٞندرسة  اٜنكوميةيف مدرسة اإلبدائية  َُِّتنفيذ اٞننهج 
اٞنتوسطة اٜنكومية اك اإلس مية كيف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية اك اإلس مية تستخدـ 

                                                           
4 Ibid, hal. 1  

 ُّنفس اٞنراجع، ص.   ٓ
)عماف: دار اٞنسًنة للنشر كالتوزيع، أسس بناء اٞنناىج كتنظيماريا  لمي أ٘ند الوكيل، ١نمد أمٌن اٞنفهت،   ٔ

 ُٕ(، ص.ََِٓ



عطى تطبيق الكفائة اٞنعلومات كاٞنهارات كثيقة تنفيذ اٞننهج الذم ي التنفيذاٞنبادئ  
  7مد يف تدريس.الط ب بالتكامل الذم متع

كالهت مت إعدادىا  َُِّالدراسية يف عاـ  اٞننهجأوذت كا دة اٛنهود لتنفيذ 
 منقبل قركف  ُِ، كىو ما ديثل ٓنديا يف القرف اٞنستقبليةبناء على التحديات 

  ٖيف اٞنستقبل.  كالكفاءاتالعلم، ك٠نتمع قائم على اٞنعرفة 
جونغات  ُيف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية  َُِّمن مشك ت تنفيذ منهج 
( KIيف فهم الكفاءات األساسية ) اٞندرسصعوبة لومبوؾ الوسطى ىي: أ( 

أقل من اٞندربٌن لتنفيذ منهج  اٞنعلميشعر ، ب( (KDكالكفاءات األساسية )
اٞنبدأ  ٌن عملية التعليم، ج( ٔنصص يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية يف  َُِّ

الط ب يدولوف اذل الفصل الذم يسبب اٞنشم ت التنظيم اٛنديد للشرط 
اإلوتيار اٞنتخصص، ق( زاد الوقت التعليمية يف كل مرا ل الرتبوم غًن مناسب عن 

 تركسب اٞننهج. 
 من اٞندرس اللغة العربية، ككتاب اٞندريس اٞنشكلة يوجدمن نظريات السابق قد ك 

جونغات لومبوؾ الوسطى ىي: أ( معلم اللغة العربية  ُيف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية 
جونغات،  ُال يعطى اٞننهج اٞنناسب على الط ب يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية 

لتعبًن السجاعة، ج( معلم ب( معلم اللغة العربية ال يعطى الط ب كقت كاسع 
، د( رئيس اٞندرسة َُِّ منهجاٞنناسبة عن اللغة العربية ال جيلب كتب اٞندرسي 
ك بعض اٞنعلمٌن اللغة العربية ليس من قسم   يعطى كقت قليل يف تعليم اللغة العربية

    اللغة العربية.  
 على تعليم اللغة العربية   َُِّتنفيذ اٞننهج  إدارة، أف اٞنبداءإنط قا من ىذا 

جونغات  ُدرسة الثانوية اٜنكومية اٞنيف   كرئيس اٞندرسة العربية علم اللغةمن م
                                                           

7
 Herry Widyastono، Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi 

Daerah (Jakarta: Bumi Aksara، 2014)، Hal. ix 
8
Imas Kurinasih، Berlin Sani، Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 

2013 (Yogyakarta: Katapena،2013) Hal Pendahuluan 



كيف  دث تنفيذ مناىج اللغة العربية ككيف موقفها من يعين  لومبوؾ الوسطى 
اٞنناىج الدراسية، كلكن اٜنقيقة ليست هنائية إذا دل يفصح صرا ة عن  نفيذ يث ت

س  وؿ عملية الواقع. كلذا، فإف البا ث ينعكعملية تنفيذ اٞننهج على أرض 
تطبيق أك تنفيذ مناىج اللغة العربية أصبح أكثر كاقعية من التعرض اٞنباشر لنتائج 

 اٞندرسة.تنفيذ مناىج الدراسة الهت أجريت يف برنامج دراسة اللغة العربية يف 
للبحث ىذا البحث ، توجد اٞنشكلة كوطوات التالية على  با ثٞنساعدة ال

على  َُِّاٞنناىج  (التوجية  ) تنفيذ إدارةكيفية   ، كىيَُِّإدارة تنفيذ اٞنناىج 
جونغات لومبوؾ  ُٞندرسة الثانوية اٜنكومية العاشرة با فصلتعلم اللغة العربية 

ك تعقيد ٠نموعة من مكونات تنفيذ  َُِّط عن تنفيذ اٞنناىج بكيرت .الوسطى
التعلم اٞننهج نفسو، فإنو يهدؼ ىذا البحث على تنفيذ مناىج  َنوانب التعليم ك 

ب( اسرتاتيجيات التعلم، ج( أنشطة التعليم كالتعلم،  ،أ( اٞنواد التدريسية تشملالهت 
  ك د( نوع الوسائل التعليم.

 
 أسئلة البحث -ب 

 ُٞندرسة الثانوية اٜنكومية با على تعليم اللغة العربية َُِّإدارة تنفيذ اٞننهج من  
 أف يبحث ىذا البحث كما يلي: البا ث , يريدجونغات لومبوؾ الوسطى

ٞندرسة الثانوية باعلى تعليم اللغة العربية  َُِّٔنطيط من منهج كيف  -ُ
 ؟جونغات  ُاٜنكومية 

ٞندرسة الثانوية اٜنكومية با على تعليم اللغة العربية َُِّكيف تنظيم من منهج  -ِ
 ؟جونغات  ُ
ٞندرسة الثانوية اٜنكومية با على تعليم اللغة العربية َُِّمن منهج  تنفيذ كيف -ّ

 ؟جونغات  ُ



ٞندرسة الثانوية با على تعليم اللغة العربية َُِّمنهج كيف مراقبة من   -ْ
 ؟جونغات  ُاٜنكومية 

 
 أىداف البحث -ج 

 إف األىداؼ الذم يريد البا ث اٜنصوؿ عليو ىو: 
ٞندرسة الثانوية با على تعليم اللغة العربية َُِّٔنطيط من منهج  وصفل -ُ

 .جونغات ُاٜنكومية 
ٞندرسة الثانوية با على تعليم اللغة العربية َُِّوصف تنظيم من منهج ل -ِ

 .جونغات ُاٜنكومية 
ٞندرسة الثانوية با على تعليم اللغة العربية َُِّوصف توجيو من منهج ل -ّ

 .جونغات ُاٜنكومية 
ٞندرسة الثانوية با على تعليم اللغة العربية َُِّمنهج اٞنراقبة من   وصفل -ْ

 .جونغات ُاٜنكومية 
 أىمية البحث -د 

يرجى من ىذا البحث أف يفيد يف ٗنيع األطراؼ. ستفيد معلومات ىذا البحث كما 
 يلي: 

 من الناحية التطبيقية
إلدارة )ٔنطيط كتنظيم كتوجيو ، أف تكوف مداولة كمعلومات تعليمية رسةأكال:  للمد

 على تعليم اللغة العربية.  َُِّكاٞنراقبة(  اٞننهج 
 ك منهج اللغة العربية. ثانيا: للمدٌرس، أف تكوف منوذجا للمادة اللغة العربية على

إدارة تنفيذ اٞننهج   يفيستخدـ النتائج ىذا البحث للمديرين لتطوير التعليم 
 ُٞندرسة الثانوية اٜنكومية يف ا على تعليم اللغة العربية  فصل العاشرة َُِّ

 .جونغات لومبوؾ الوسطى



 حدود البحث -ه 
تنفيذ)ٔنطيط كتنظيم إدارة يقتصر ىذا البحث على حدود الموضوعية  :  -1

ٞندرسة الثانوية على تعليم اللغة العربية با َُِّ( اٞننهج  اٞنراقبةكتوجيو ك 
 .جونغات لومبوؾ الوسطى ُاٜنكومية 

 ُاٞندرسة الثانوية اٜنكومية  اٜند اٞنكانية : سيقـو البا ث بالبحث يف  -2
 . ىجونغات لومبوؾ الوسط

 ـ. َُِٓسنة  ماريس: ينعقد ىذا البحث يف شهر الينايًن إذل  اٜند الزماين  -3

 

 الدراسات السابقة -و 
( َُِّإف ُنث الذم ضدد ُنثو ليس يف نطاؽ العاـ )كتاب اإلدارة اٞننهج 

من البحوث اٛنديدة، كإمنا لقد سبقتها البحوث اٞنتقدمة الهت ٟنا ع قة ّنوضوعو 
 البحث، كمن البحوث السابقة ىي:  

(  ٓنت اٞنوضوع "تنفيذ اٞننهج على تعليم اللغة َُُِّنث عريف كدكدكا ) -1
استجدمت البا ثة اٞندول  اإلس مية اٜنكومية جوكجاكرتاالعربية َنامعة 

دراسة كصفية تقومية كاما نتائج ْنربة يف عملية ىذا البحث تتخلص على صورة 
مناقشة ك نتائج  بناء على اٞنعلم اللغة العربية كلغتها، ك طريقة التدريسية.

اللغة العربية   اللغة العربية يف قسم هج التعليمية اٞننالبحوث، بشكل عاـ، تنفيذ 
تحديد، ال، كلكن عندما ينظر بشكل  مت بالتنفيذ امعة امدية يوجياكارتاَن

ديكن استخ ص بعض االستنتاجات أكثر عملية ك١نددة فيما يتعلق بتنفيذ 
  ج التعليمي يف برنامج اللغة العربية.اٞننه

يمها على إف تعليم اللغة العربية على اٞنستول اٛنامعي )ُنفظ النظر إذل تعل
اٞنستويات التعليمية دكهنا( يعد من أىم مرا ل التطور الهت مر هبا تعليم اللغة العربية 

 يف إندكنيسيا.



ستلقي السطور التالية اللوء على ىذا اٞنوضوع مبينا يف ذلك كل ما يتعلق 
بتعليم اللغة العربية على اٞنستول اٛنامعي من اٞننهج، كاألىداؼ، كاتول، 

أما يف اٛنامعات العامة . كالوسائل التعليمية اكتشافا عما لو كما عليوكالطريقة، 
التابعة لوزارة الرتبية الوطنية فكاف تعليم اللغة العربية ٓنت كلية العلـو اإلنسانية ككلية 

 تعليم اللغات األجنبية كتدرس اللغة العربية بوصفها مادة التخصص.
 كأما فرؽ ىذا البحث ببحث السابق يعين: 

 على طريقة التعليمية َُِّيستخدـ البا ث إدارة تنفيذ اٞننهج  -(أ 
 َُِّيستخدـ الكتب اٞندرسي اٞننهج  -(ب 
 يستخدـ اٞننهجية البحث الكيفي.  -(ج 

تطوير منهج اللغة العريبة ّندول اتول يف مدرسة نور العلـو اإلس مية الدينية   -2
ذا تخدمة يف ىكبونسارم ماالنج، الهت قد كتبها ديوم ٘نيدة.أما اٞننهج اٞنس

( اٞننهج ِاٞننهج الوصفي التحليلي، ك )( ُالبحث العلمي فمنهجاين )
( الكشف عن تعليم اللغة ُاإلجرائي.كأما أىداؼ ىذا البحث اٞنتواضع إذل )

العربية بتطبيق منهج اللغة العربية اٞنوجود  قيقة اٜناؿ ّندرسة نور العلـو 
( ٔنطيط عملية تطوير منهج اللغة ِاإلس مية الدينينية كبونسارم ماالنج, ك )

العربية فيها كانتاج اٞننهج الصاحل على أساس مدول اتول يف تقدًن اٞنواد 
( فعالية اٞننهج اٞنقرتح تقدـ ّالدراسية لرتقية مهارة اللغة العربية  للطلبة، ك )

  كراء تنوع اٞنواد الدراسية كاتشارىا إذل اٞنواد الصورة على اٞنهارات اللغوية.
ىذا البحث ٓنتاج إذل مادة اللغة العربية كعملية تطوير منهج اللغة العربية  -3

كفعالية ىذا اٞننهج اٞنقرتح. فرؽ عن البحث الذم يريد البا ث يف ىذا البحث 
يعين يريد البحث اف يبحث عن منهج اٜنديث الهت يستخدـ يف بعض اٞندارس 

 .تنفيذالوصوصا لتطبق اٞننهج اٜنديث من نا ية التخطيط ك 



س مت دارين، أطرك ة الكتور َنامعة موالنا مالك ابراىيم اإلس مية اٜنكومية  -4
 (.َُِِماالنج )غًن منشور،

موضوع البحث : منهج تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا َنامعات جاكل  -(أ 
الشرقية إندكنيسيا )دراسة كصفية كيفية الربنامج اٝناص لتعليم اللغة العربية 

النا مالك إبراىيم اإلس مية اٜنكومية ماالنج كدركس عربية مكثفة جامعة مو 
 قسم اآلدب العريب جامعة ماالنج اٜنكومية(.

منهج البحث : اٞننهج اٞنستخدـ يف ىذا البحث العلمي ىو اٞننهج الكيفي  -(ب 
من  يث  قائق بيانات البحث الهت حيصلها البا ث يف ميداف ُنثو.لكوف 

، إال أهنا على الشكل الظواىر اٞنيدانية. كيعترب ىذا  قائقها ليست من األرقاـ
 البحث ُنثا كصفيا من  يث نوعية دراستو.

( تتصر أىداؼ تعليم اللعربية على صورتٌن. ُكمن أىم نتائج البحث : ) -(ج 
فاألىداؼ ٞنهاراة اللغة العربية َنامعتٌن  كومتٌن ىي الوصوؿ إذل نتيجة 

للغة العربية ىي الوصوؿ إذل نتيجة تطبيقية أك  ركية، كاألىداؼ لعناصر ا
( تتصور اٞنواد التعليم على صورتٌن، فمواد التعليم ٞنهارت ِنظرية أك معرفية. )

اللغة تتمثل يف أشكاؿ التدريبات ٞنمارسة اٞنهارات اللغوية على  سب 
وصائصها األربعة، كمواد التعليم لعناصر اللغة تتمثل يف العلـو اك اٞنعارؼ 

( تغيًن اٞننهج تعليم اللغة العربية اٞنقرتح على إط ؽ  ّث ث. )ّنحتوياريا ال
كلمة "التعليم" يف ٠ناؿ اٞنهارات اللغة العربية كعناصرىا على كجو عاـ، 
كتبديلها بكلمة " التدريب كالتعليم". ف طلق "التدريب" يف ٠ناؿ اللغة العربية، 

بارة " تدريب اٞنهارة ك "التعليم" يف ٠ناؿ عناصاصر اللغة العربية. فتكوف الع
 اللغوية األربعة، كتعليم عناصر اللغة العربية الث ثة.

اوتلف ىذا البحث ّنا عملو س مت دارين من  يث أف ُنثو كتركز على  -(د 
معرفة أىداؼ تعليم اللغة العربية َنامعتٌن، كمعرفة تصور مواد التعليم، ككذلك 



يرتكز على استخدمات اٞنصطلح َنامعتٌن. كأما البحث الذم كتبو البا ث 
 على تعليم اللغة العبية.     َُِّىنا يرتكز على معرفة وصائص إدارة منهج 

، ُنث اٞنقدـ لنيل درجة اتجمستًن َنامعة موالنا مالك إبراىيم عبد السعيد -5
 ـ.(.ََِٖ-ََِٕماالنج اإلس مية اٜنكومية )غًن منشور، 

موضوع البحث : منهج اللغة العربية ّندرسة "ر٘ننية" اٞنتوسطة اإلس مية ّنينور  -(أ 
 مرا٤نٌن دماؾ جاكل الوسطى )دراسة كصفية ٓنليلية تقوديية(.

ريدؼ ىذا الدراسة إذل معرفة اتساؽ منهج اللغة العربية ّندرسة ر٘ننية اٞنتوسطة  -(ب 
منهج اللغة العربية اإلس مية مع إ تياجات الط ب. فركض ىذا الدراسة ىي 

هبذه اٞندرسة دل يتسق مع بعض إ تياجات الط ب الدينية، اإلتصالية 
 كاألكادية.

 منهج البحث : استخداـ البا ث يف ىذا البحث ُنثا كصفيا تقودييا.  -(ج 
( منهج اللغة العربية ّندرسة "ر٘ننية" ُنتيجةالبحث ىذا الدراسة ىي : ) -(د 

 اجات الط ب الدينية من  يث اٞنتوسطة اإلس مية دل يتسق مع بعض 
( منهج اللغة العربية ّندرسة "ر٘ننية" ِطرائق التعليم كاإلوتبارات للتقوًن. )

اٞنتوسطة اإلس مية دل يتسق مع بعض اٜناجات الط ب اإلتصالية من  يث 
 اتول، الطرائق، كالوسائل التعليمية، كاإلوتيارات اٞنستخدمة. 

اتساؽ منهج اللغة العربية ّندرسة "ر٘ننية" ُنث عبد السعيد يريد معرفة  -(ه 
اٞنتوسطة اإلس مية مع ا تياجات الط ب من  وانب الدينية، كاإلتصالية 
كاألكادية، كأما ىذا البحث ٢نتلف عن ذلك  يث يبحث البا ث عن تنفيذ 

 ككيف تنظيم اٞننهج على تعليم الغة العربية. َُِّاٞننهج 
، ُنث اٞنقدـ لنيل درج علي -6 ة اتجمستًن َنامعة موالنا مالك إبراىيم معصـو

 (.َُُِماالنج اإلس مية اٜنكومية )غًن منشور، 



موضوع البحث : تطوير منهج تعليم مهارة الك ـ يف معهد اٞنهاجرين  -(أ 
 السلفي بفجاناف فاليماناف شربوف جاكل الغربية.

يهدؼ ىذا البحث إذل تطوير منهج تعليم مهارة الك ـ على أساس  -(ب 
الوا دة الدراسية يف معهد اٞنهاجرين السفلى كمعرفة جودة منهج اٞنستول 

تعليم مهارة الك ـ اٞنطور على أساس اٞنستول الو دة الدراسية يف معهد 
 اٞنهاجرين السلفي.

منهجية البحث : استخدـ البا ث يف ىذا البحث ُنثا تطويريا على  -(ج 
 أسلوب البحث الوصفي كالتقوديي. 

با ث قد طور منهج تعليم مهارة الك ـ على كنتيجة ىذا البحث أف ال -(د 
أساس اٞنستول الو دة الدراسية يف معهد اٞنهاجرين السلفي ككافق ٗنيع 
معلمٌن عليو ككاف جودة اٞننهج اٞنطور تعترب جيد جدا كصاٜنة لإلستعماؿ 

 يف معهد اٞنهاجرين السلفي.
 ىذا البحث ٢نتلف جدا عن البحث السابق ألف ُنث معصـو يرتكز يف -(ه 

 تطوير منهج تعليم مهارة الك ـ فقط يف معهد اٞنهاجرين السلفي.
" على َُِّ(  ٓنت اٞنوضوع "تنفيذ اٞننهج َُُِْنث إماس كورينسة ) -7

منهج دراسة الوصفي كٓنصل يف نتيجتٌن ىي طريقة التعليم ك تنفيذ اٞننهج 
 لطلبة اٞندرسة الثانوية اٜنكومية، كأما ىذا البحث يرتكز علىعلى ا َُِّ

على تعليم اللغة العربية يف اٞندرسة  َُِّمعرفة ٔنطيط ك التوجية منهج 
  اإلس مية اٜنكومية.

من الدراسة السابقة توجد البا ث التشابو بٌن البحوث يعىن متشابو يف نوع  -8
كمتفارؽ البحث السابق يطور من العدـ  َُِّالبحث كطريقة التنفيذ اٞننهج 

على تعليم اللغة  َُِّاذل موجود كىذا البحث تطوير إدارة تنفيذ منهج 



البحث السابق يقـو . كايلا من نا ية ٔنطيط كتنظيم كتوجيو كاٞنراقبة العربية
 تقـو البا ث بتطوير الطريقة التدريسية.  بتطوير اٞنوادة اللغة العربية اٞناضية ك

 
 تحديد المصطلحات -ز 

 ْنديد اٞنصطلحات يف ىذا البحث كما يلي: 
 التنفيذاإلدارة فرع من العلـو االجتماعية، ىي عملية التخطيط كالتنظيم ك  -1

اٞنوارد اٞنادية كالبشرية للوصوؿ إذل أفلل النتائج ب قصر الطرؽ كاقل  ٞنراقبةكاال
اإلدارة كوظائف من أكائل الذم درسوا اإلدارة التعليمية دراسة   9التكاليف.

 لل فيو العملية اإلدارية اذل عدة 10ُٓٔكاسعة كنشر كتابو اٞنعركؼ سنة 
 عناصر رئيسية ىي: 

 )Planning(التخطيط  -(أ 
غًن اٞنعىن اإلقتصادم اٞنعرك كإمنا يعين بو  كيقصد بو )سًنز(

التهيي اك اإلستعداد ال ٔناذ القرار. فاإل نساف قبل أف يتخذ قرار يف 
مشكلة ما يفكر عادة يف األمر كاال  كاف قراره عشوائيا. ىذا اإلستعداد 
أك التهيي السابق خيتلف يف صعوبتو كأمهيتو  سب تعقد اٞنوقف أك 

 11اٞنشكلة.
 )Organizing(التنظيم  -(ب 

كيقصد بو العملية الهت يتم هبا كضع القوانٌن موضع التنفيذ، 
فانشاء مدرسة مث  يتم أكال باستصدار قانوف كتنفيذ مثل ىذا القانوف 

على أهنا  النتيجةيسمى تنظيما كعند االنتهاء من تنفيذه نشًن إذل 
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د منظمة، فاٞننظمة ىي جهاز الداء العمل. كقد تتكوف أساسا من أفرا
كأشياء كأفكار كمفاىيم كقواعد كمبادئ  أك من مزيج من كل ذلك. 

 ككل ىذه األمور ٓنتاج إذل تنظيم. 
   )Actuating (التنفيذ -(ج 

 التنفيذرل يف عملية ي البا ث كىو يعترب أبرز عناصر اإلدارة ألف
يف  التنفيذاٞنسلطة كىي تعمل كىي أعماال كإجراءات تتخذ. كعملية 

توجيها مزدكجا للمسلطة كاٞنعرفة  تتلمناإلدارة ليست سهلة، ألهنا 
معا، كاستخداـ اٞنسلطة يف توجيو العملية الرتبوية يقتلي معرفة ب ىداؼ 

 كطبيعة ىذه العملية كالقول اإلجتماعية اٞنيثرة عليها. 
 

    )Controlling (اٞنراقبة -(د 
كىي ضركرة كاضحة يف العملية اإلدارية. فاٞنرء ال يستطيع أف 
يوجو العمل بدكف أف يكوف متحكما يف القول اٞننشطة لو. أك العوامل 
األورىاٞنرتبطة يو. فاٞنيزانية مث  تفقد معياىا اٜنقيقي إذا دل تكن ىناؾ 

ـ مباشرة اذا اعتمدت على نظا اٞنراقبةعلى اإلنفاؽ. كقد تكوف  اٞنراقبة
بواسطة القوة اك اٛنسيمة اك قوة  اٞنراقبةاشراؼ غًن مباشر. كقد تكوف 

القانوف كالتعليمات اك القول اإلجتماعية مثل العادات كالتقليد 
 كاو قيات اٞنهنة. 

 كتعددت ك ديثا قدديا تطورا مفهومو شهد فقد تربويا اصط  ا اٞننهج -2
 التقليدم أك القدًن مفهومو يف فاٞننهج. الرتبوية اٞنفاىيم لتطور طبقا تعريفاتو
 على اٞندرسة تعمل الهت كاٞنفاىيم كاٜنقائق اٞنعلوماف من ٠نموعة عن عبارة

 اإلٞناـ طريق عن قدراريم كتنمية للحياة إعدادىم يهدؼ للت ميذ إكساهبا



 يتمحور اٞنفهـو ىذا ضوء على كاٞننهج ُِ.منها كاالستفادة اآلورين ِنربات
 بواسطة كتنظيمها اوتيارىا يتم الهت الدراسية اٞنواد أك الدراسي اتول  وؿ
 ُّ.للت ميذ بإكساهبا اٞنعلموف يقـو مث متخصصٌن ورباء

ىي سلسلة من التحسينات اٞننهج الدراسية الهت بدأت يف عاـ  َُِّ اٞننهج -3
 14.(KTSP) ََِٔمث إ التها إذل منهج الكفاءة القائم يف عاـ  َُِْ
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

  المنهجتنفيذ إدارة  -أ 
تنفيذ اٞننهج اك تطبيقاتو الٔناذ القرارات االدارية اٞنناسبة ٞنراقبتو  إدارة

كاالشراؼ عليو اك االستمرار اك االيقاؼ عن التنفيذ. يف تنفيذ اٞننهج، يطلب اٛنهد 
الصادؽ كالرغبة القوية لتنفيذىا، سوؼ ٓندث مشاكلة كبًنة إذا عكس تنفيذ 

  15ها.في
   16ىناؾ بعض األشياء اٞنكونات يف إدارة تنفيذ اٞننهج فيما يلي:

الذم اف يتحقق اك  أسئلة األىداؼىذا اٞنكونات رييئ أسئلة األىداؼ،  -1
 يتمىن ٓنقيقو بعد تنفيذ اٞننهج.

 ٓنديد اٞنصادر، ىذا اٞنكونات يتلمن تفصيل اٞنصادر اتاج لتنفيذ اٞننهج. -2
دكر األطراؼ اٞنعينة، ىذا اٞنكونات ٓنميل العناصر الذم يقـو باٞننفذ اٞننهج،  -3

 على سبيل اٞنثاؿ، اٞنعامل ك اٞنشرؼ كاٞنسئوؿ مث الط ب. 
تطوير اٞنهارات اٞنهنية، ىذا اٞنكونات ٓنميل أجهزة  اٞنهارة اٞنطلوبة على كل  -4

 عناصر اٞنعامل اٞنتعلق بتنفيذ اٞننهج.
تنفيذة، ىذا اٞنكونات ٓنميل التعليقات عن اٛندكاؿ تنفيذ جدكاؿ األنشطة ال -5

 اٞننهج.
عنصر الدعم، ىذا اٞنكونات ٓنمل التعليقات عن ٗنيع العنصر الدعم الذم  -6

 يدؿ على يدعم التنفيذ اٞننهج. 
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اإلتصاالت، ىذا اٞنكونات نظاـ التخطيط كإجراء اإلتصاالت يف تنفيذ  -7
 اٞننهج.

ن التفصيل كالشموؿ  عن ٔنطيط األنشطة اٞنراقبة اٞنراقبة، ىذا اٞنكونات يتلم -8
 يف بداية التنفيذ اٞننهج.

تسجيل كتقرير، ىذا اٞنكونات ٓنمل كل شيئ يتعلق عن تسجيل البيانات  -9
 كمعلومات، كٓنميل التقرير اٞنتعلق عن التنفيذ اٞننهج.

 عملية التقيم ، ىذا اٞنكونات ٓنميل التخطيط عملية التقييم تنيذ اٞننهج.  -10
 اإلدارة مفهـو -1

لتسبيك التعريف اٞنختلفة. كا د من تعريف يف تعليم اإلدارة األراء توجد 
 اإلدارة ىي:   

 17نشاطات األور.   القدرة كاٞنهارة لتحصل القيمة الشيئ من و ؿاإلدارة ىي 
  ألىداؼ اٞنطلوب.تقالب اإلدارة ىي األلة  الهت ٓنصل ا
يناسب ١ناكلة الناس ّنساعدة الناس كمصادر اإلدارة أيلا طريقة اإلجتماعية الهت 

األورل، باستخداـ الطريقة النافذة كالفعالية لتحصل األىداؼ اٞنخصوص. بناء 
 : 18ىي إضافية يةوضحت اذل مث بعض األشياء الهت ٓنتاج، على ىذه الصياغة

عملية التعاكف بٌن شحصٌن أك أكثر ل اإلدارة ىي عملية اإلجتماعية -(أ 
 بشكل رٚنيا. 

 ك مصدر اٞنادة البشرية اإلدارة ٞنساعدة اٞنصادر يعين : مصدر تنفيذ  -(ب 
 ك مصدر القيمة ك مصدر اٞنوارد.  

اإلدارة بطريقة فعالية كنسيطة من  يث الوقت كالسغل  قامت  -(ج 
 كاٞننحة اخل. 
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 ا. مسبقا ١ندد عينةاٞنىداؼ األتشًن اإلدارة إذل ٓنقيق  -(د 
إذا تتبعت على وصائص األربعة الهت ٕنكن اٞنطلوبة من عملية البشرية ك 
اٞنفتا ة من عملية اإلدارة يشمل اٞنصادر اٞنستخدمة. كلذلك اإلدارة 

 من صعوبة التعريفات.  ىي اصط  ا 
 

  إدارةأىمية  -2
من ٚنات اٜنياة البشرية يف سهولتها ك يف تعقدىا ك يف بدائيتها ك يف  

تقدمها تكوين اٛنماعات اٞنختلفة للسيطرة  على البيئة الهت يعيش فيها االنساف 
نظرا لطاقاتو ك امكانياتو ادكدة, فكاف االنساف يعيش  ياتو البدائية اليسًنة 

ة نفسو ضد ىجمات االعداء , ك  بٌن افراد قبيلتو الهت يعتمد عليها يف ٘ناي
كاىن رئيس القبيلة ىو اٞنسئوؿ عن تصريف امورىا , ك توزيع االعماؿ بٌن 
افرادىا, ك  ل النزاع , ك أناذ القرار فيما يعود باٝنًن على اٛنميع, ك ىو 

 19بذلك ديارس شك  من اشكاؿ االدارة . 
 حيب اف يعيش فاالنساف منذ القدـ يعيش مع اٛنماعة النو مدين بطبعو ال

منعزال عن الناس, فاالدارة كسيلة مهمة لتسيًن امر اٛنماعة ك الفرد ٥نو 
اىدافها, ك كذلك مهمة لتسيًن امور اٞنيسسة ٥نو ٓنقيق اىدافها فتطبيق 
االدارة داول اٞنيسسة , سواء كانت كبًنة اك صغًنة ,ْنارية اك صناعية رياضية 

 اك عسكرية. 
ل من  اٞنيسسات الهت  ققت ٤نا ا بدكف ك على الرغم من كجود قلي

 ادارة فعالة اال اف ىذا ال يعين اف التقدـ اٜنلارم يقـو بدكف جهود االدارة.
 اإلدارة بااألىداف  -3
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اف اإلدارة بااألىداؼ ك سلوب  ديث يف اإلدارة يركز على االْناح 
 اكثر من تزكًنه على الوسائل اإلدارية.  الذىنالعقلي لدل الفرد كرييئة 

كىناؾ عدة اسس رئيسية يستفد اليها مفهـو اإلدارة باألىداؼ من 
  20امهها:
 من اللررم ٓنديد األىداؼ بعيدة اٞندل اٞننظمة اك اٞننظمات. -(أ 
اف يكوف البناء التنظيمي ٟنذه اٞننظمات قادرا على ٓنقيق ىذه  -(ب 

 األىداؼ.
اف ٓندد اغراض كظيفية لفركع اٞننطقة ترمى اذل ٓنقيق األىداؼ  -(ج 

 ل مع الرتكيز على النتائج ال على الفعاليات كالواجبات.الكرب 
جيب توضيح  اىداؼ اٞننظمة لكل العاملٌن فيها على اوت ؼ  -(د 

 مستوياريم مع  ثهم على اإللتزاـ بتحقيق ىذه األىداؼ.
جيب كضح برنامح العمل يرمى اذل ٓنقيق ىذه األىداؼ مع  -(ه 

 توضيح دكر األجهزة كاألفراد فيو بوضوح.
ظاـ جيد للمتابعة كالتقوًن ديكن من و لو معرفة جيب كضح ن -(و 

مدل التقدـ كٓنسٌن مستول األداء من و ؿ اإلستفادة من 
 التجارب كاٞنمارسة أم من و ؿ "التغزية العكية"

 

 إدارة تنفيذ المنهج. تحليل -ب 
يتم دراسة كيفيات تنفيذ اٞننهج اك تطبيقاتو الٔناذ القرارات االدارية اٞنناسبة 

تكمن أمهية  كاالشراؼ عليو اك االستمرار اك االيقاؼ عن التنفيذ اٞننهج.ٞنراقبتو 
دراسة مادة اٞنناىج يف كوهنا تتناكؿ أساسيات اٞننهج كع قتو بالعملية الرتبوية 
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كالتعليمية كدكرة يف ٓنقيق أىدافها كذلك من و ؿ التعرؼ على األسس الهت يرتكز 
 21.راقبةاٞنعليها، التخطيط ك تنظيماتو كتوجيو ك 

  للمنهج. تخطيط -1
على الرغم من أف فكرة التخطيط قددية قدـ اٜنلارة البشرية نفسها فإف مفهـو   

ٔنطيط اٞننهج باٞنعىن العلمي  ديث النش ة إذ يرجع إذل اكائل الربع الثاين من 
القرف العشرين عندما ورج اإلٓناد السوفييهت على العادل ب كؿ وطة ٙنسية 

  22للتنمية.
 ٔنطيط اٞننهجمفهـو  -(أ 

التخطيط عملية مستمرة يسبقها التنبي ّنا سيكوف عليو اٞنستقبل مع 
االستعداد ٟنذا اٞنستقبل. كيعين: كضع تصور عاـ للمنظمة التعليمية ّنكوناريا 
اٞنختلفة كالعناية باٞنيسسات التعليمية للوصوؿ اذل األىداؼ اٞننشودة، كأيلا ال 

جتار أ سن اٜنلوؿ اٞنمكنة للوصوؿ اذل خيرج عن كونو عملية منظمة كاعية إل
  23أىداؼ معينة.

أك ىو الوظيفة اإلدارية الهت تتلمن تقرير ما جيب عملو مقدما 
فالتخطيط يتلمن تقرير األىداؼ كالسياسات كاإلجراءات كغًن ذلك من 
اٝنطط الهت يتطلبها ٓنقيق أىداؼ اٞنيسسة.كما ديكن تعريفو ب نو: رسم صورة 

تكوف عليو األعماؿ كرسم السياسات كاإلجراءات اٞنناسبة مستقبلية ٞنا س
كىو ْنميع . للوصوؿ اذل األىداؼ كالغايات اٞنرجوة يف اقل جهد كتكلفة ٣نكنة

معلومات كٓنديد كإبراز عناصرىا مع كضع افرتاضات كتوقعات إجيابية ألعماؿ 
مستقبلية يقـو هبا الفرد أك أفراد معينوف لتحقيق أىداؼ معينة للنهوض 
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كاالرتقاء ّنستول األداء يف اٞنيسسة أك اٛنهة التعليمية كالتخطيط يف جوىره ال 
ار أ سن اٜنلوؿ اٞنمكنة للوصوؿ اذل خيرج عن كونو عملية منظمة كاعية الوتي

أىداؼ معينة أك بعبارة أورل: ىو عملية ترتيب األكلويات يف ضوء 
 اإلمكانيات اٞنادية كالبشرية اٞنتا ة.

"يعرؼ التخطيط بشكل عاـ ب نو رسم الصورة اٞنستقبلية  من التعريف السابق
كذلك من و ؿ ٓنديد العمل الذم ينبغي اتباعو يف توجيو النشاط  للمجتمع

من ىذه التعريف حيمل ".البشرم لتحقيق أىداؼ معينة يف فرتة زمنية معينة
( قيمة ّ( العملية، )ِ( ٗنلة من عملية التعيٌن قبلو، )ُالعناصر ) التخطيط

 24( فيما تتعلق باٞنستقبل على كقت معٌن.ْاٞنطلوب ك )
 للمنهج  خطيطالتأمهية  -(ب 

ترجع أمهية التخطيط للمنهج اٞندرسي ٞنكانتو يف العملية الرتبوية فهو 
الوعاء الذم ي وذ منو اٞنتعلموف معارفهم كورباريم كتنتج عنو سلوكياريم كترتكز 
أمهيتو يف اىتمامو باٞنتعلمٌن يف اْناىاريم كميوٟنم كاىتمامهم كاىتمامو بالتغًنات 

ايط بالطالب يف عاداتو كتقاليده كثقافتو كمواكبتو للتقدـ اٜنادثة يف اتجمتمع 
العلمي كالتكنولوجي إذ أف ٤ناح اٞننهج يعتمد بدرجة كبًنة على التخطيط 

 25الدقيق لو كترجع أمهيتو أيلان إذل أنو يعكس فلسفة اتجمتمع كتوجهاتو العامة.
 التخطيط انواع -(ج 

 26ستطيع أف منيز بٌن أنواع رئيسية:عندما نتامل أنواع التخطيط اٞنستعملة  اليا ن
 التخطيط الطويل اٞندم -(1

كينتج عنو وطة كاملة كشاملة يف ذاريا تبٌن مسار العمل كإجراءاتو طواؿ 
الفرتة الهت يتم التخطيط للعمل فيها كعادة ما يستغرؽ سنة دراسية أك فصل 
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، كعلى عشر سنوات غالبا عدة سنوات دراسي كامل أك قد يتجاكز ذلك إذل
كبرغم فوائد ىذا النوع من التخطيط فانو أعقد كأصعب أنواع  ف كثر،

 27التخطيط ألنو يتعلق باٞنستقبل البعيد الذم يتصف بالغموض.
توفر لو البيانات الكافية كاإل صائية اٞنختلفة ال زمة  ذمىذا التخطيط ال

 مع توفر درجة كبًنة من الدقة ٟنذا البيانات كاإل صائيات، كىذا النوع من
التخطيط ىو أكثر األنواع شيوعا كتقب  لكنو من الصعب استخداما كام  

 لعدـ توفًن البيانات كاإل صائيات بالدرجة اٞنطلوبة.
 التخطيط اٞنتوسط اٞندم  -(2

كىو جزء من التخطيط طويل اٞندل كيلم أنشطة كإجراءات يف عدة 
كلكنها ٠ناالت من ٠ناالت العمل اٞندرسي كقد يكوف ٟنا اىدافها اٝناصة 

نابعة من األىداؼ العامة للخطة طويلة اٞندل كيستغرؽ ىذا النوع عادة شهرا 
  28أك عدة شهور أك عدة أسابيع فقط.

بالتخطيط بدكف بيانات  w. stoplerىذا التخطيط الذم أٚناه ستوفلًن 
كىو عنواف كتاب لو ألفو بعد أف أملى سنتٌن. كضع فيها وطة التنمية لدكلة 

الكتاب كاقعي ألنو يتناكؿ نوعا كاقعيا من التخطيط  كعنوافدية. نيجًنيا اإلٓنا
  يث يكوف من اٞنستحيل الت كيد من البيانات ال زمة للتخطيط.

 التخطيط قصًن اٞندم -(3
كىو أيلا جزء أك أجزاء من اٝنطة طويلة اٞندل تستغرؽ يوما أك أسبوعا 

ع لتحقيق أىداؼ تنفذ فيها اإلجراءات الهت ٓنقق أىدافها كالهت ريدؼ بالطب
 .اٝنطة الشاملة طويلة
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اٟنندم ب نو )التخطيط ب   pant ىذاالتخطيط الذم أطلق عليو بانات
ىدؼ( أم ٔنطيط من أجل التخطيط. كمن سواء اٜنظ أنو يوجد كثيىر من 

فيو أساليب فنية مشكوؾ فيها أك يقـو  تستعملىذا النوع التخطيط  يث 
 على تسهواء نظريات معينة اك ستعراض مناىج كاساليب نظرية.

 مرا ل التخطيط -(د 
كفيها يتم رسم كٓنديد أىداؼ اٝنطة العامة يف ضوء  اٞنر لة التمهيدية -(1

اإلمكانات اٞنادية كالبشرية اٞنتا ة كمراجعة تلك األىداؼ لوضعها يف صورريا 
  29النهائية.

ٓنديد األىداؼ التفصيليةكفيها يتم ٓنديد األىداؼ لكل اتجماالت الهت  -(2
تشملها اٝنطة بصورة اكثر دقة كتفصي  كىي البداية اٜنقيقية للممارسات 

 الفنية اٞنتخصصة يف ٠ناؿ التخطيط.
كضع األطار اٝناص باٝنطة كيف ىذه اٞنر لة يتم كضع اٝنطط الفرعية لكل  -(3

 اتجماالت. 
طةكذلك ٞنناقشتها بعد كضعها يف الصورة النهائية مع ٗنيع من مر لة اقرار اٝن -(4

ٟنم ع قة بعمليهت التخطيط كالتنفيذ كإجراء التعدي ت اٞنناسبة كالت كد من 
 قابلية اٝنطة للتنفيذ كعدـ تعرضها ألم عقبات. 

 مر لة اعتماد اٝنطة -(5
ميع  يث يتم فيها توزيع األدكار كاٞنهاـ كذلك للقياـ َن تنفيذ اٝنطة  -(6

اإلجراءات كاألنشطة اٞنختلفة لتحقيق األىداؼ اددة كتشمل ىذه اٞنر لة 
 30عمليتٌن أساسيتٌن مها: اٞنراقبة كالتصحيح.
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التقوًن كاٞنتابعةبشكل دكرم أك مستمر كبشكل هنائي أك وتامي كذلك  -(7
إلجراء التعدي ت اٞنناسبة عند اللركرة كالتعرؼ مر ليا على مامت إ٤نازه كمامت 

 قو من أىداؼ. ٓنقي

كاالستفادة  كالتقوًن النهائي للتعرؼ على مدل ٤ناح العاملٌن يف ٓنقيق األىداؼ 
 من السلبيات كاإلجيابيات عند التخطيط مستقب 

 للمنهج  تنظيم  -2
نرم التنطيم على مدو ف، ىي من نا ية الرتكيبية على  سب اإلدارة ك   

  31الوظيفي من نا ية اٞننهج.
  32حيتاج إذل تنفيذ عملية اإلدارة، ىي:اف اٞننظمة  -(أ 
 اٞننظمة ٔنطيط اٞننهج، الذم يستخد اٟنيئة التطوير اٞننهج. -(ب 
اٞننظمة من أجل تنفيذ اٞننهج سواء على مستول الدآئرة كمستول اٞندرسي  -(ج 

 كاٞنيسسة الهت تنفيذ اٞننهج.
 اٞننظمة على تقييم اٞننهج، الذم يشمل األطراؼ اٞنختلفة. -(د 

 تطوير تنظيم اٞننهج على أشكاؿ اٞننظمة كما يلي:كاف الوظيفي، 

 منهج اٞنواد التعليمية. -(أ 
 منهج اتجماؿ الراسية. -(ب 
 منهج التكاملية. -(ج 

، كتسلسل كنطاؽ بعض هاتنظيم اٞننهج الدراسية مع ىيكل علىرتب أشكاؿ اٞننهج ت
 اٞنعينة. اٞنواد
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 مبادئ التنظيم اإلدارم التعليمي -(أ 
اآلتية للتنظيم اإلدارم كىي مبادئ مستعارة من ادارة كيقرتح دارسو اإلدارة اٞنبادئ 
 33األعماؿ كاإلدارة العامة:

اف العمل اإلدارم ديكن تنظيمة على ا سن قدر من الكفائة على أسس  -(1
كىذه ىي فكرة اك عقيدة )الو دة( الهت تقـو على  functionالوظيفة 

ميادين  أساس تو يد السلطة لكل العملٌن يف انواع معينة من العمل مثل
 الصحة كالتعليم كاٝندمة العامة.

 اٞنو د جيب أف يلمن يف التنظيم. التنفيذاف  -(2
 أف يكوف التنظيم على أساس الغرض. ديكن -(3
 على أساس التسلسل اٟنرمي. التنظيم -(4
 الفصل بٌن التنظيم كاألغراض اإلجتماعية. ديكنال  -(5
 ىناؾ صورة كا دة للتنظيم. ليست -(6
 ىتماـ ّندل اإلشراؼ يف تركيب التنظيمي. اإل ينبغي -(7

 
 للمنهج  تشغيل -3

ىي عبارة عن ٠نموعو من اٝندمات اٞنخططة الهت تتسم باالتساع  التنفيذ  
على إمداد الطالب  التنفيذكالشمولية كتتلمن داولها عملية اإلرشاد ، كيركز 

باٞنعلومات اٞنتنوعة كاٞنناسبة كتنمية شعوره باٞنسيكلية ّنا يساعده على فهم ذاتو 
كالتعرؼ على قدراتو كإمكاناتو كمواجهة مشك تو كأناذ قراراتو كتقدًن ودمات 

للط ب بعدة أساليب كالندكات كااضرات كاللقاءات كالنشرات  التنفيذ
 34 ـ كاإلذاعة اٞندرسية.كالصحف كاللو ات كاألف
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اٞنسلطة كىي تعمل  التنفيذعترب أبرز عناصر اإلدارة ألننا نرل يف عملية ت يكى  
يف اإلدارة ليست سهلة، ألهنا  التنفيذكىي أعماال كإجراءات تتخذ. كعملية 

تتلمن توجيها مزدكجا للمسلطة كاٞنعرفة معا، كاستخداـ اٞنسلطة يف توجيو 
لي معرفة ب ىداؼ كطبيعة ىذه العملية كالقول اإلجتماعية العملية الرتبوية يقت

 اٞنيثرة عليها.
 35التنفيذ يف اإلدارة اٞننهج ىي: كظيفة

 القيادة -(أ 
 الدكافع  -(ب 
يفعل شيئا من ٓنقيق لمن أجل الت ثًن الشخص اإلتصارل كأشكل اآلور  -(ج 

 . األىداؼ التنظيمية
 

 للمنهج  بةاقر م -4
ىي:  اٞنراقبةكيرل ىنرم فايوؿ كىو أ د ميسسي مدرسة اإلدارة العلمية أف   

الت كد من أف كل شئ يف اٞننظمة يتم كفق اٝنطط اٞنوضوعة، كالتعليمات 
الصادرة، كاٞنبادئ اٞنعتمدة (، كذلك هبدؼ كشف مواطن اللعف كتصحيحها، 

وم اٞننشطة لو، فاٞنرأ ال يستطيع اف يوجو العمل بدكف أف يكوف متحكما يف الق
 36أك العوامل األورل اٞنرتبطة بو.

كاضح أف أساس الذم تقـو عليو نظرية )سًنز( ىو اف طبيعة اإلدارة مستمدة   
من طبيعة الوظائف الفعاليات الهت تقـو هبا كيسًن )سًنز( إذل أنو ت ثًن يف تفكًنة 
بدرجة كبًنة ّنن سبقوة من العاملٌن يف إدارة اٜنكومة كإدارة األعماؿ ّنا فيهم 

بل   (Urwick) كأكريك  (Gulick)ليك ك جو  (Fayol) ، كفايوؿ(Taylor)تيلور 
أنو يف نظريتو السابقة استخداـ تصنيف فايوؿ نفسو كتقسيمو كظائف اإلدارة 
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لنفس العناصر اٝنمسة بسنياريا عدا )التنفيذ( الذم بسمو فايوؿ )األمر( 
command. 

كمن قبيل اٞنناظرة أيلا مع ما ذكره سًنز يهمنا اف نشًن اذل ٓنليل ٣ناثل    
( للرابطة األمريكية ٞندير اٞندارس يقدـ أنا ٓنلي  أور ُٓٓٗب الثنوم )الكتا
   37اإلدارية على النحول التارل:  العملية

كىو ١ناكلة التحكم يف اٞنستقبل كتوجيهو ٥نو األىداؼ اٞننشودة التخطيط  - أ
 من و ؿ قرارات أنذت على أساس دراسة أ سن اإل تماالت اٞنمكنة.

 اٞنادية كالبشرية يف أطار اٝنطة العامة.ٔنصيص اٞنوارد  - ب
 استشارة السلوؾ يف نطاؽ النتيجة اٞنوجودة. - ت
 تنسيق اتجمموعات كالعمليات ٞنختلفة اٞنرجوه. - ث
 تقييم األثر الناتج عن أداء الوظائف اٞنختلفة. - ج

 المنهج -ج 
  لغة المنهج مفهوم .1

 أبانو أم" هنجا األمر ١نمد هنج كيقاؿ ،"هنج" ىو منهج لكلمة الث ئي األصل
 الطريق سلك أم" اٟناء بسكوف" كالنهج". سلكو" الطريق كهنج ،"كأكضح
 .الواضح
وجه، كٗنعوطريق بٌٌن ككاضح، لغة  معناهمنهج  جاته كنػيهيجه كهني هنى

كيف التنزيل  ّٖ
 ّٗ﴿لكلٍّ جعلنا منكم ًشٍرعةن كًمٍنهاجان﴾.

. أىدافهم لتحقيق الرتبويوف يسلكو أف ينبغي لطريق وطة إذف اٞننهج 
. اٞنناىج كتب كضحتها كقد. كبًنة اصط  ا كمفهومو لغة اٞننهج بٌن كالصلة

                                                           
 ََُ-ٗٗنفس اٞنراجع.  ّٕ

 ّّٖ، ص ِ، ج  لسان العرب١نمد بن مكـر بن منظور األفريقي اٞنصرم ،  ّٖ

 ْٖاآلية  اٞنائدةسورة  ّٗ



 أ دامها للمنهج مفهومٌن بٌن الفرؽ ىو أكال عليو نقف أف ينبغي الذم أف إال
 .41 ديث كاآلور قدًن

 ك ديثا قدديا تطورا مفهومو شهد فقد تربويا اصط  ا اٞننهج أماك  
 أك القدًن مفهومو يف فاٞننهج. الرتبوية اٞنفاىيم لتطور طبقا تعريفاتو كتعددت
 اٞندرسة تعمل الهت كاٞنفاىيم كاٜنقائق اٞنعلوماف من ٠نموعة عن عبارة التقليدم

 اإلٞناـ طريق عن قدراريم كتنمية للحياة إعدادىم يهدؼ للت ميذ إكساهبا على
  وؿ يتمحور اٞنفهـو ىذا ضوء على كاٞننهج ُْ.منها كاالستفادة اآلورين ِنربات
 ورباء بواسطة كتنظيمها اوتيارىا يتم الهت الدراسية اٞنواد أك الدراسي اتول

  ِْ.للت ميذ بإكساهبا اٞنعلموف يقـو مث متخصصٌن
 للمنهج القديم مفهوم .2

 يف للط ب يقدـ الذم (Silabus) الدراسي اٞنقرر قدديا باٞننهج يقصد كاف
 األوذ على ترتب كقد. للتاريخ آور كىناؾ. للجغرافيا ررمق فهناؾ. معينة مادة
 : أمهها من أمور عدة الزماف من طويلة فرتة اٞنفهـو هبذا

 بباقي اىتماـ دكف فقط اٞنعريف كاٛنانب العقلي النشاط إذل العناية توجيو -(أ 
 .النحو ٠ن ت

 .كبعض بعلها الدراسية اٞنواد بٌن الفصل -(ب 

 العملية يف األكرب بالدكر كقيامو اٞنعلومات تلقٌن على اٞنعلم مهمة قصر -(ج 
 على األمر يقتصر اٞنفهـو ىذا ضوء يف ثانية كلغة العربية فتعليم التعليمية
 كالهت. باللغة اٝناصة كاٞنعلومات اٞنعارؼ من ّنجموعة الطالب تزكيد

                                                           
 .ٗٓـ(، ص  ُٖٗٗمصر،  -جامعة اٞننصوة تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا مناىج كأساليبو )رشدل طعيمة،   َْ
، العناصر، األسس، التنظيمات، التطوير، ط لمي أ٘ند الوكيل ك١نمد أمٌن اٞنفىت،   ُْ ، )القاىرة: ِ-اٞنناىج: اٞنفهـو

  ُٓ(، ص. ُٖٗٗمكتبة اال٤نلو اٞنصرية، 
، )أمدرماف: دار جامعة أمدرماف اإلس مية للطباعة كالنشر، دراسات يف اٞنناىج كت صيلها سن عبد الر ن اٜنسن،  ِْ
-، )جدة: مكتبة دار جدةُ-أسس اٞنناىج اٞنعاصرة، ط عبد اٜني أ٘ند السبحي كفوزم صاحل بنجر، ;، َُة(، ص. دكف السن

 ُّ-ُِ(، ص. ُٕٗٗميداف اٛنامعة، 



 كمنهج. اآلورل اٞنواد عن مستق بذالك معينة  صة يف اٞنعلم يقدمها
  دكده كتنقيد ٠نالو يليق أيلا، ىذا ضوء يف ثانية كلغة العربية تعليم

 .42األورل الدراسية اٞنقررات أم اٞنناىج من غًنه عن كينفصل

 أك التقليدم أك القدًن اٞنفهـو عليو يطلق أنو فياد ١نمد موسى الدكتور رأل
 اٞنواد عن عبارة اٞننهج أف إذل يشًن كالذم. اٞنصطلحات من غًن إذل  الليق
 على اٞندرسة تعمل الهت كاٞنفاىيم كاٜنقائق اٞنعلومات أك اٞنقررات أك الدراسية
 العملية جوانب معظم إمهاؿ إذل اٞنفهـو ىذا أدل كقد. للت ميذ إكساهبا
 أسف كبكل -ذلك كرغم. االنتقادات من الكثًن إليو كجهت كلذلك. كالتعليمية

 مفهـو أف رغم اآلف  ىت مستخدما زاؿ ما للمنهج التقليدم اٞنفهـو ىذا فإف
  44جوىريا تغًنا تغًن قد اإلنتاج

 اٞندرسة تقرره ما ٗنيع: ىو للمنهج التقليدم اٞنفهـو أف مزمل ١نمد كقاؿ
 الوسط عن كبعيدا كميولو، كقدراتو  اجاتو إذل النظر بعد للتلميذ، ضركريا كتراه

 صار اٞنفهـو فبهذا. ْٓاٞنستقبل يف تنتظره الهت االجتماعية كاٜنياة االجتماعي
 ّنلء فيو اٞندرس يهتم كما كاٜنقائق، اٞنعلومات الت ميذ بإعطاء يهتم اٞننهج
 .ْٔكاٜنقائق اٞنعلومات من ٣نكن قدر ب كرب الت ميذ رؤكس

  للمنهج الحديث مفهوم .3

  التقليدم أك الواسع اٞنفهـو عليو يطلق أنو فياد ١نمد موسى الدكتور رأل
 اٝنربات ٠نموع ىو اٞننهج أف إذل يشًن كالذم, اٞنصطلحات من ذلك غًن كإذل

                                                           
 .َٔ، ص  تعليم اللغة العربيةنفس اٞنرجع، رشدل طعيمة،   ّْ

مصر  –ار الكلمة للنشر كالتوزيع د(مهارات كتطبيقات(، -النعاصر-علم مناىج الرتبية )األسسفياد ١نمد موسى،   ْْ
 .ِّ، ص )ـ ََِٕاٞننصورة، 

ـ، ُِٗٗالياض: دار اللواء، مدول إذل اٞنناىج كطرؽ التدريس، ١نمد مزمل البشًن ك١نمد مالك ١نمد سعيد.   ْٓ
 .ُٗص

، UIN Maliki Pressماالنق:   (تطوير منهج تعليم اللغة العربية كتطبيقو على مهارة الكتابةأكريل ُنر الدين،   ْٔ
 .ْٓ، ص )ََُِ



 أم الشامل، النمو على مساعدريم بقصد للت ميذ اٞندرسة رييئوىا الهت الرتبوية
 كالنفسية، كاٛنسمية، كاإلجتماعية، كالثقافية، العقلية،) اٛنوانب ٗنيع يف النمو
 الرتبوية األىداؼ ٓنقيق على كيعمل سلوكهم تعديل إذل ييدل منوا( كالفنية
 .41اٞننشودة
 كالرتبوية التعليمية اٝنربات كل: فهو اٜنديث مفهمو يف مزمل ١نمد كقاؿ

 بقصد – كوارجها داولها – لط هبا اٞندرسة رييئها الهت كالثقافية كاالجتماعية
 ٓنقيق أجل من كذلك سلوكهم كتعديل الشامل الكامل النمو على مساعدريم
 الت ميذ إذل ينظر ال اٜنديث ّنفهومو اٞننهج صار ىنا كمن. ْٖالرتبوية أىدافها
 بنمو فيهتم شاملة، بطريقة التلميذ بنمو يهتم كإمنا جسد، فوؽ ١نموؿ كعقل
 الدراسية اٞنادة إذل ينظر كال. كالرك ي كاألو قي كاالجتماعي كاٛنسمي العقلي
 .ْٗالتلميذ منو ٓنقيق على تساعد كوسيلة إليها ينظر كإمنا ذاريا،  د يف كهدؼ

 أف ىناؾ بعض األرء من تعريف اٞننهج، فيما بينو: 
ّنعىن اٞنسافة الهت   (Curricule)أف اٞننهج من اللغة لتينية كىي  -(أ 

العداءة. تعريف اٞننهج ىو اٞنسافة التعليمية الهت تلـز الط ب  تخذىات
  50لنيل الشهادة.

أف اٞننهج ىي اتجمموعة التخطيط كتنظيم عن األىداؼ ك اتويات ك  -(ب 
 يةأنشطة التعلمك بادئ اٞنتوجيو  لتنفيذ اٞنواد التعليمية مع طريقة استخداـ

  51.لتحقيق أىداؼ تربوية ١نددة
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50
 Oemar Hamalik، Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara، 

2003)، h. 16. 
51

 Rusman، Manajemen Kurikulum (Jakarta: Rajawali Press، 2009)، h. 3. 



أف اٞننهج ىو كل الربنامج ك عيش يف اٞندرسة، يعين ْنريب ٗنيع  -(ج 
 52األطفاؿ يف مسئولية اٞندرسة.

، (a curriculum is a plan for learning)أف اٞننهج ىي وطة التعليمية  -(د 

تتلمن األىداؼ كاتول ك السرتْنية التعليمية  كوطة التعليمية
  53كالتقوديية.

السابق، ديكن اإلستنتاج أف اٞننهج يتلم اذل ث ثة اجرائة  التعريفمن 
  54الرئيسية اٞنرتابطة. ىي:

 اٞننهج يتلمن اتول ك اٞنوضوع التدريس.   -(أ 
 تعلمو الت ميذ ليحصل العلم.أف اٞننهج ىي ٗنلة اٞنواضع الذم جيب أناذه ك 

 اٞننهج يتلمن وطة التعليمية  -(ب 
أف اٞننهج ىو برنامج التعليمي اٞنستخدمة ليعلم الت ميذ. بسبب ذلك أداء 
الت ميذ اتجمموعة اٞنتنوعة من أنشطة التعليمية الذين توقعوف لتغيًن السلوؾ 

 ك لغرض التعليم كالتعلم. 
 اٞننهج يتلمن ْنريبية التعليمية  -(ج 

تنفيذ ٗنيع األنشطة أف اٞننهج ىي ْنريبية التعليمية الت ميذ ليحصل العلم.ك 
 التنظيمية القائمة يف اٞنيسسات التعليمية.

 المنهج بناء أسس .4

 كمواده أىدافو يف أيلا كتيثر كتنظيمو، اٞننهج ١نتول يف تيثر اٞنناىج أسس إف
 جوانب ٓندد الهت اددات اسم األسس ىذه على يطلق ىنا كمن. كأنشطتو
 كرأل. كالتحسٌن كالتطوير البناء عمليات يف عنها اليستغىن سوؼ كعليو. اٞننهج
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 Munir، Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Bandung: Alfabeta، 2008)، h. 28. 
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 العربية اللغة تعليم منهج بناء يف األسس ىذه أف على طعيمة أ٘ند رشدم
  ٓٓ.كاجتماعية كنفسية تربوية أسس ىي بغًنىا للناطقٌن
 :ىي األسس كىذه

 اٞننهج بعناصر اٞنتصلة كاٜنقائق اٞنفاىيم من ٠نموعة كىي الرتبوية األسس -(أ 
 .كالتقوًن كالطريقة كاتول األىداؼ أم الرئيسية األربعة

 الفكر إليها توصل الهت العلمية كالنتائج النفسية اٜنقائق كىي النفسية األسس -(ب 
 األُناث ىذه كأف ٔٓ.النفس علم كِناصة النفس علم ألُناث نتيجة الرتبوم
 تنظيمها كأساليب ١نتوياريا كٓنديد اٞننهج، بناء يف مهما دكرا تيدم

 ىي  اٞننهج بناء يف مراعاريا جيب الهت اٞنبادئ كإف.تطبيقاريا كاسرتاتيجيات
 مستول مع منسجما العمل كاف إذا أفلل بشكل يتعلم التلميذ أف

 استمرارية ذلك على كيزاد. ككاقعو التلميذ ب غراض التعلم ارتبط كإذا نلجو،
 التلميذ كأف التعلم سرعة يف فردية فركقا ىناؾ كأف كالتعلم، النمو عملية
 نتيجة أفلل أفلل بطريقة يتعلم التلميذ كأف كا د، آف يف أشياء عدة يتعلم

 .باٜنياة اٞنتصلة اٝنربات

 اإلنساين الفرد تطبيع إذل أساسا ريدؼ الرتبية إف: االجتماعية األسس  -(ج 
 ىي الواقع يف االجتماعية فالثقافة. ٠نتمعو مع بنجاح يتفاعل لكي اجتماعيا
 لإلنسانية، طويلة مسًنة عرب سابقة أجياؿ من جاء بشرم مًناث

 أمناط ىي فالثقافة.بيئةطبيعية يف يولد مثلما ثقافية بيئة يف فاإلنسانيولد
 يف كيدول اتجمتمعات، من ٠نتمع لدل السائدين كاٞنادم اٞنعنوم السلوؾ

                                                           
 ّٔ، ص. المرجع نفسو  ٓٓ

)عماف: دار  ،اللغة العربية، مناىجها وطرائق تدريسهاكسعاد عبد الر٘نن عباس الوائلي،  الدليميطو على  سٌن  ٔٓ
 ِْ(، ص.  ََِٓالشركؽ للنشر كالتوزيع،



 كالفين كاألديب الفكرم النتائج أمناط ككل اٜنياة، ظواىر كل ذلك
 ٕٓ.كالعلمي

ع قة كطيدة ٓنـر  -كما سبقت اإلشارة إليو-إف بٌن اللغة : الثقافية األسس -(د 
فصل إ دامها عن اآلور. فاللغة كعاء الثقافة كعنصر أساسي من عناصرىا 
كالوسيلة األكذل للتعبًن عنها ف  ديكن للفرد أف يتحدث بلغة ما ّنعزؿ عن 

ا يربر ضركرة مراعاة اٛنانب الثقايف يف تعليم اللغة ثقافتها، ككل ىذا ٣ن
األجنبية. كإذا كاف ىذا األمر يصدؽ على اللغات األجنبية كثقافاريا فهو 
أصدؽ ما يكوف على اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية. فاللغة العربية دكف 
 غًنىا من اللغات ترتبط بثقافة الناطقٌن هبا بصفة واصة، كبثقافة الناطقٌن
بغًنىا من الشعوب اإلس مية بصفة عامة ارتباطا علويا يصعب منو أف 

كىذا يعين أف منهج تعليم ىذه العربية ٖٓحيدث اال   نفصاؿ بينهما.
للناطقٌن بغًنىا ينبغي أال خيلو من م مح ثقافتها )كىي الثقافة اإلس مية( 
 بل يستند إليها كيستخدمها ١نتواه كجيعل التعرؼ عليها من أىدافو الرئيسية. 

 : المنهج عناصر .5

 ع قاتال ك٥ندد. عناصره على نقف أف منا تتطلب كنظاـ اٞننهج إذل نظرتنا
 : أسئلة أربعة منوذجو يف  (Tyler, R, 38, p, 1) تايلر طرح كلقد. بينها القائمة
 ٓنقيقها؟ إذل اٞندرسة تسعى أف ينبغي الهت الرتبية األىداؼ ما -(أ 

 األىداؼ؟ ىذه لتحقيق توفًنىا اٞنمكن الرتبية اٝنربات ما -(ب 

 فعالة؟ تكوف  ىت الرتبوية اٝنربات ىذه تنظيم ديكن كيف -(ج 

 ٓنققت؟ قد األىذاؼ كانت إذا ما معرفة ديكن كيف -(د 
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 59:ىي عناصر أربعة إذل اٞننهج تشريح ديكن

 داؼىاأل                                               
 اتول       الطرؽ

 التقوًن      
 منوذج كمن تايلر أسئلة من يتلح كما اٞننهج، عناصر ٕنثل الهت اٞنكونات ىذه
 : ىي أربعة تلبا ىيلدا

 التقوًن -  الطريقة -  اتول -  األىداؼ
 

 األىداؼ -(أ 

تعترب األىداؼ الرتبوية ككضو ها نقطة االنط ؽ ىف اوتيار ١نتول 
اٞننهج كاٝنربات التعليمية اٞنناسبة كىف تنفيذ العملية التعليمية ك التعلمية 

اوتيار  على أسس سليمة، فاألىداؼ الرتبوية ٕنثل اٞنعاير الىت يتم ضوئها
اٞنواد كتنظيم ١نتوياريا ك  اعداد أساليب التدريس كاالوتبارات كغًنىا 
من كسائل التقوًن كديكن القوؿ ب ف ٗنيع جوانب الربنامج الرتبوم ىف 

 .َٔمدرسة ما ىى ىف اٜنقيقة إال كسيلة لتحقيق األىداؼ
 اتول -(ب 

 تتحدىا الهت الط ب ّنتطلبات يهتم أف ينبغي اتول فاوتيار  
 كما فردية، فوارؽ من بينهم ما مراعاة مع اللغوم كنلجهم منوىم مر لة
. السواء على التعلم كبطيئ اٞنبدعٌن من اٝناصة الفئات يراعى أف ينبغي
 من التعلم كببطئ للط ب كيقدمها العليا التفكًن ّنهارات يهتم كأف

 كالوسائل األنشطة كتعدد اتول تنوع من إليو حيتاجوف كما الط ب
                                                           

 ٕٗ(. ص. ُُٗٗجامعة اسيوط : دار اٞنعارؼ، -إبراىيم بسيوين عمًنة، اٞننهج كعناصره الطبعة الثالث )بسوىاج ٗٓ

-ٕٔق (، ص َُّّ) لرموت: جامعة اال قاؼ،  ُ، ط المناىج وطرائق التدريس،  السامرائىىاشم جاسم  َٔ
ٕٕ. 



 لكل العربية اللغة كعلـو الفنوف ٛنميع التقوًن يف األساليب كتنوع الرتبوية
  ُٔ.التعليم مرا ل من مر لة كبكل الصفوؼ من صف

 الطريقة -(ج 

التعليم ّنفهومها الواسع تعىن ٠نموعة األساليب الهت  طريقةإف  
يتم بواسطتها تنظيم اتجماؿ اٝنارجي للمتعلم من أجل ٓنقيق أىداؼ 

 ِٔتربوية معينة.
كأما ّنعناىا الليق فهي عبارة عن وطوات ١نددة يتبعها اٞنعلم 

أكرب قدر ٣نكن من اٞنادة العلمية الدراسية. فتكوف   اٞنتعلمٌنلتحفيظ 
طريقة التدريس كسيلة لوضع اٝنطط كتنفيذىا يف مواقف اٜنياة الطبيعية 

الصف الدراسي جزءا من اٜنياة كجيرل يف سياقها كينمو  يكوفُنيث 
 ّٔالطالب فيها بتوجيو من اٞنعلم كإرشاده.

ة إف طريقة لذلك قاؿ ١نمود كامل الناقة كرشدل أ٘ند طعيم
التدريس مفهومو أكسع كأبعد من ٠نرد إجراءات تدريسية يقـو هبا اٞنعلم 
يف الفصل. فتعىن بطريقة التدريس "اٝنطة الشاملة الهت يستعٌن هبا يف 

 ْٔٓنقيق اٟندؼ الرتبوم اٞننشود".
يقصد بو يف التدريس األسلوب أك اٞننهج الذم يسلكو اٞنعلم مع  

. كمن أبرز ما يتصف بو الطريقة ىو اٞنركنة، ت ميذه يف عملية التدريس
ف  يلتـز اٞنعلم قاب  معينا من التدريس. ثانيها مواجهة  اجات الط ب 
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كثالثها مواجهة الفركؽ الفردية بٌن الط ب كرابعها أف تعمل على إمناء 
 ٓٔالط ب فكريا كعمليا.

على  الطريقة اٛنيدة ال تنحصر على مدول التعليم فحسب كإمنا تنعكس
األساليب التعليمية كعميلية التقوًن، كمواجهة الصعوبات يف الفصل 
كاألنشطة التعليمية فيو. فعلى اٞنعلم أف خيتار الطريقة اٞنناسبة يف عميلية 
التدريس مع مراعاة ظركؼ  ك االت الط ب  ىت يصل اٞنعلم إذل 

 اٟندؼ اٞنقصود.
 التقوًن -(د 

ة مدل ٓنقيق األىداؼ ادكدة يف التقوًن من أ د اٞنكونات األربع ٞنعرف 
اٞننهج. ليستطيع اٞنعلم بو أف حيصل على اٞنعرفة عن فعالية طريقة 
التدريس، كاتول كاألىداؼ، ال خيتص بإ دل العناصر فحسب. 

 فمجاالت التقوًن تشمل على الكل الداولة ٓنت التعليم.
 يتم فعرؼ رشدم أ٘ند طعيمة أف التقوًن ىو ٠نموع اإلجراءات الهت 

بواسطتها ٗنيع بيانات واصة بفرده أك ّنشركع أك بظاىرة كدراسة ىذه 
البيانات باسلوب علمي للت كد من مدل ٓنقيق أىداؼ ١نمود سلفا 

 من أجل أناذ قرارات معينة.
 66ىذه اتجماالت اٞنثًنة للتقوًن ىي:

الطالب، يقصد بو ٓنديد مستول الطالب بالنسبة للمهارات اللغوية  (1
 اٞنختلفة.

اٞنعلم ّنعىن ٓنديد مستول اٞنعلم كالوقوؽ على مدل كفايتو يف  (2
 عرض اٞنادة العلمية ك ٓنقيق أىداؼ الربامج.

 اٞننهج، يقصد بو ٓنديد مدل قدرة اٞننهج على ٓنقيق أىدافو. (3
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الكتاب اٞنقرر يعترب جزءا من أجزاء تقوًن اتول العلمي الذم  (4
 يشتمل عليو اٞننهج.

 ي عنصر من عناصر األساسية للمنهج.الوسيلة، كى (5
بالتقوًن نعرؼ ىل اٞننهج ناجح أك فاشل ككيف تكوف عملية التدريس  

ات التنفيذللمرة الثانية ك الصعوبة فيها ككيف تكوف اإلرشادات ك 
إلص  ها. لذا فعلى اٞندرس أف يراعى اٞنعايًن عند اوتياره، كىذه 

 ٕٔاٞنعايًن ىي:
اٞننهج: تقوًن الطالب يف مادة اللغة العربية ارتباط التقوًن ب ىداؼ  (1

ينبغي أف يعتمد على ٓنليل موضوعي ٞنناىجها، سواء من  يث 
األىداؼ العامة أك اٝناصة أك من  يث اٞنوضوعات الرئيسية أك 

 الفرعية.
مشولية عملية التقوًن: تعليم اللغة العربية اليستهدؼ تزكيد الط ب  (2

ط، كإمنا يستهدؼ فوؽ ذلك ٓنقيق ّنجموعة من اٜنقائق اللغوية فق
 النمو كالشامل اٞنتكامل للط ب عقليا ككجدانيا كمهاريا.

استمرارية التقوًن: التقوًن عملية تسبق العملية التعليمية كتلزمها  (3
 كتتابعها.

إنسانية التقوًن: التقوًن اٛنيد يقـو على أساس ا رتاـ شخصية اٞنعلم  (4
ملية التعليمية، كينبغي أف كالطالب. إف ك  منهما شريك يف الع

 ي وذ رأم الطالب يف قلايا كثًنة واصة بالتقوًن ككذلك اٞندرس.
عملية التقوًن: إف التقوًن اٛنيد ىو الذم يلـز ِنطوات األسلوب  (5

العلمي يف  ل اٞنشك ت، كىو الذم يلـز اٞنعلم فيو باألسس 
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أك العلمية، سواء عند ٓنديد أىداؼ التقوًن أك اعداد األدكات، 
 تطبيقها أك ٗنع البيانات أك ٓنليلها.

اقتصادية التقوًن: التقوًن اٛنيد ىو الذم يساعد على اقتصاد اٛنهد  (6
كالوقت كاٞناؿ كليس من اٜنكمة أف يستعمل اٞنعلم أسلوبا يف التقوًن 
كيستغرؽ كقتا طوي  إلم اعداد أدكاتو أك يف تطبيقها أك يف ٓنليل 

 بياناريا.
 تكوف ٓندد عندما فاألىداؼ. كاضحة اٞنكونات ىذه بٌن كالع قات 

 ت وذ أف كبعد. لتدريسو اٞنناسبة الطريقة كٓنديد اتول الوتيار أساسا
 دكف عنصر على قاصرا ليس كالتقوًن. التقوًن إذل ت يت طريقها التعميلية
. األىداؼ تقوًن فهناؾ. اٞننهج عناصر ٢نتلف يشمل كلكنو آور،
 التقوًن إجراءات إف بل للمحتول ثالث كتقوًن. للطريقة تقوًن كىناؾ
 يسمى ما كىذا. ٔنترب نفسها كاالوتبارات. للتقوًن ٔنلع نفسها

 على قدرريا مدل ك٥ندد وصائصها فندرس". االوتبارات باوتبار"
 68أىدافها ٓنقيق

 
 للمنهج العامة األىداف .6

 قدرة تنمية إذل األساسي التعليم ّنر لة العربية اللغة منهج يهدؼ أف ينبغي -(أ 
 : على التلميذ عند

 إليها كاإلستناد السماء رساالت من النابعة اإلنسانية بالقيم التمسك -(ب 
 .اٜنياة يف لسلوكو موجو أساسي كمنطلق

 على اإلس مية العربية كالثقافة العربية اللغة بٌن الع قة إشكاؿ إدراؾ -(ج 
 .كاإلقناع الفهم من أساس
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 التمسك على كاٜنرص ب ٠نادىا، كاإلفتخار العربية للثقافة بانتمائو اإلعتزاز -(د 
 .عنها كالدفاع كتنثيلها فيها، اإلجيابية بالقيم

 الفصحى استخداـ على كاٜنرص إتقاهنا يف كالرغبة العربية، بلغتو كاإلعتزاز -(ه 
 .اٜنياة ٠ناالت ٢نتلف يف توضيفها ك سن

 علوا يكوف ألف كاإلستعداد ٠نتمعو، تواجو الهت باٞنشك ت اإل ساس -(و 
 التنمية وطط ٓنقيق يف بدكر مسهما أىدافو، ٓنقيق يف مشاركا فيو، نافعا
 .فيو

 معهم اٜنياة كتقبل اآلورل، كاٞنذاىب األدياف ذكم من اآلورين ا رتاـ -(ز 
 .هبم اٝناصة الثقافية األمناط ٣نارسة يف  قهم كتقدير

 أساس إذل يستند ال الذم األعمى كالتعصب التطرؼ أشكاؿ كل رفض -(ح 
 .موضوعي مربر أك علمي

 كاالرتفاع  ياتو هبا يطور الٍن الوسائل ابتكار إذل كالسعي التغيًن، تقبل -(ط 
 ما بٌن التوفيق على القدرة مع اٜنياة ىذه جوانب ٢نتلف يف أدائو ّنستول
 .63 اٜنياة مطالب عليو تفرضو كما قيم من كرثو

 أف على بالقدرة كاإل ساس التعلم، يف الذاتية جهوده على االعتماد -(ي 
 ٗنيع من شخصيتو يطور ّنا كتوظيفها اٞنعرفة ٓنصيل يف بنفسو يستقل
 .جوانبها

 مقابل يف اليدكم للعمل ازدراء دكف بالتطبيق كالنظرية بالعمل العلم ربط -(ك 
 .العقلي للعمل التقدير

 الشامل النمو بلركرة كاإلدياف كالركح كالعقل اٛنسم مطالب بٌن اٞنوازنة -(ل 
 .بينهما التكامل كٓنقيق
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 الظواىر بٌن الع قة كإدراؾ منظم منهجى كبشكل الصحيح النظر -(م 
 .مقدمتها من النتائج كتوقع كاألسباب

 أسر من متحررا بش هنا، مناسب قرار كأناذ لألمور، الصحيح النظر -(ن 
 .األعمى كالتقليد اٝناصة األىواء

 .إ٤نازه ٠نرد كليس العمل إجادة يف الرغبة -(س 

 .باآلورين ع قتو يف كالسمو أشكالو، ٢نتلف يف اٛنماؿ تذكؽ -(ع 

 كليس ٟنا، منتجا يكوف أف على كاٜنرص األسرم، باالنتماء اإل ساس -(ف 
 .11 إل٤نزاريا مستهلكا فقط

  كنظام المنهج .7

 كظيفي بشكل بينمها فيما ترتبط عناصر ٠نموعة من تركيب عن عبارة فالنظاـ
 ولل  دث إذا كعليو. ١نددة أىداؼ لتحقيق معٌن نسق كفق كتعمل تكامل

 .ب سره النظاـ كل على ذلك أثر النظاـ عناصر من عنصر أم يف
 كطرؽ ك١نتول أىداؼ:  عناصر ٠نموعة من يتكوف ايلا كنظاـ كاٞننهج
 كبينها بعض يف بعلها ييثر النعاصر كىذه. كتقوًن تعليمية كأنشطة ككسائل
 أىداؼ ضوء فعلى بعض مع بعلها مستمر تفاعل يف ْنعلها تنظيمية ع قات
 الطرؽ ٓنديد يتم اتول كطبيعة األىداؼ ضوء كيف اتول، اوتبار يتم اٞننهج

 دكر ي يت مث. األىداؼ ٓنقيق يتم طريقها عن الهت التعليمية كاألنشطة كالوسائل
 كل كدكر اٞننهج من اٞنرجوة األىداؼ ٓنقيق مدل من الت كد أجل من التقوًن
 مرة تطويرىا يتم مث كمن. األىداؼ ىذه ٓنقيق اٞننهجفي عناصر من عنصر
 من متوالية دكرات فهي كىكذا. أفلل نتائج إذل للوصوؿ جديدة دكرة يف أورل
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 لن البشرل العمل ألف مداه ينتهي ال الذم األفلل ٓنقيق أجل من كالت ثر الت ثًن
 .10االْناه ىذا يف ينمو كلكنو الكماؿ إذل يصل

 

  3102الثاني : المنهج  المبحث -د 
 َُِْىي سلسلة من التحسينات اٞننهج الدراسية الهت بدأت يف عاـ  َُِّاٞننهج 

 72.(KTSP) ََِٔمث إ التها إذل منهج الكفاءة القائم يف عاـ 
 َُِّيف عرضو، كزارة السئوف الرتبوية كالثقافة )أ. ١نمد نوح( ييكد  أف اٞننهج 

 ت كاٞنعرفية. أما وصائصأفلل التنفيذ يف اٞنعايًن على نظرية السلوكية ك اٞنهارا
ىو كفائة األساتيذ يف التعليم كالتعلم، ألف   َُِّمنهج  األساسسي من

 بحرية من و ؿ تطوير اٞنعلوماتالسهل العثور اٞنعلومات الط ب اٜنديث ي
 . كالتكنولوجيا
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 73ىو: َُِّأما اٞنزايا من منهج 
اإلبداعية ك اٞنبتكرة على كل النتائج يتم الط ب بالتنفيذ ك النشاط ك  -(أ 

 اٞنشكي ريم يف اٞندرسة.
 تقييما لكل اٛنوانب -(ب 

تصميم قيمة الط ب ليست يف نتيجة األورة لكن بعلهم من نا ية  -(ج 
 الديين كالسلوؾ كعمليتو.

 تظهًن بناء الشخصية ك الطوابعة الهت تدول يف كل اٞنواضعات.  -(د 
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اٞنعايًن اٞنهنة ك السلوؾ ك تطوير الدكافع التعليم كالتعلم بتطوير  -(ه 
 اإلجتمتعي ك السخصية. 

 يصفف اٞنعايًن اٞنعينة على السلوؾ كاٞنهارات ك العلم.  -(و 
 معايًن التقييم على أسايس الكفاءة  كاٞنهارات ك اٞنعريف كغًن ذلك. -(ز 
 310274عيوب المنهج  -2

 ينعكص التفهيم اٞنعلمٌن عل هنج العلمي. -(أ 
 ينعكص اٞنهارات اٞنعلمٌن على تصميم وطط التدريس.  -(ب 
 بعض اٞنعلمٌن ال يعرفوف اإلوتبار اٜنقيقي. -(ج 
 .َُِّينعكص الكتب اٞندرسي على مناسبة اٞننهج  -(د 
 أكثر اٞنواد  ىت ينعكص الط ب على فهم اتول التعليمي كغًن ذلك. -(ه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
74

 Ibid، 10 



 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث و نوعو -أ 

النهج الذم مدول ىذا البحث ىو البحث الكيفي. كالبحث الكيفي ىو 
 75ألنو عادة البا ثوف ٛنمع اٞنعلومات (Investigasi)يسمى أيلا هنج التحقيق 

 البا ث ىذا اٞندول ألنو ي ئم مع طبيعة الدراسة.خيتار 
سة ا، كىذه الدر  صفيةالكيفية الو يف ىذه الدراسة بنوع البحث  البا ث يستخدـ

 (اٞنراقبةك  التنفيذالتخطيط كالتنظيم ك ) دارة تنفيذاإل تناسب على أىدافو لكي نعرؼ
 . 76علي تعليم اللغة العربية يف اٞندرسة اٞنقصود َُِّمنهج 

حليل يفقد استدعت استخداـ اٞننهج اٞنسحي لكٞنا كانت الدراسة كصفية 
، كاٞننهج ٖٕاٞنتغًنات، كاكتشاؼ الع قات الكامنة بٌن ٕٕكتفسًن كعرض كاقع اٜناؿ

تقدًن كصف شامل كتشخيص دقيق لواقع اٞنشكلة  منالوصفي الذم ديكن البا ث 
،فهو يصور الواقع الراىن كحيدد الع قات  ٕٗكتقدًن أدلة تربىن سلوكيات كاقعية

 .َٖوجد بٌن الظواىر كاالْناىاتيم ذال
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أساسيات البحث العلمي يف الرتبية كالعلـو اإلنسانية: عناصره كمناىجو  ا٘ند سليماف عودة، فتحي  سن ملكاكم،  ٕٕ

 .ََُ(، ص ُٕٖٗمكتب اٞننار، )الزرقاء : كالتحليل اإل صائي لبياناتو 
 .ُُٕ(، صُّٖٗ، ِ)عماف : دار الفكر للنشر كالتوزيع ، ط البحث العلمي اٜنديثظاىر ،  ٗناؿ ا٘ند ٖٕ
 .ِِ(، ص.ُّٗٗ)بغداد : كزارة التعليم العارل البحث العلمي ،  طرائق البحث العلمي كمناىجوكجيو ١نجوب،  ٕٗ

 .ّ(، ص.ُٖٖٗ)بغداد: مطبعة مديرية التعليم العارل ،رخيي منهج البحث التا وليل سعيد عبد القادر، َٖ



 حث االب حضور -ب 
للحصوؿ على البيانات لور البا ث ىو عملية معينة  يف مكاف البحث  

الصحيحة. لذلك  لور البا ث  مهمة جدا كضركريا عند البحث عن نشاطات 
اتجمتمع يف ُنث الكيفي، فحلور البا ث أداة من أدكات البحث كجامع البحث 

ٞندرسة الثانوية على تعليم اللغة العربية با َُِّلينظر مباشرة عملية تنفيذ اٞننهج 
  .الوسطىجونغات لومبوؾ  ُاٜنكومية 

 
 البيانات مصادر -ج 

إدارة تنفيذ  عن اٞنعلومات لنيل اٞنصادر اٞنفعوؿ ىو البحث ٟنذا البيانات مصادر إف
جونغات  ُٞندرسة الثانوية اٜنكومية باعلى تعليم اللغة العربية  َُِّاٞننهج 

 ُٖصادر البيانات يف ىذا البحث ينقسم إذل نوعاف:اٞن أما. لومبوؾ الوسطى
 كمدرس اٞندرسة موظفٌن ك اٞندرسة ئيسر  ىي يف البحث اٞنصدر األساسي -1

جونغات  ُٞندرسة الثانوية اٜنكومية با العاشرة فصلطلبة ك  العربية اللغة
 مثل البيانات اٞن ووذة من اٞن  ظة كاٞنقابلة. لومبوؾ الوسطى

 ُالثانوية اٜنكومية  يف ىذا البحث ىي اٞنلف اٞندرسةاٞنصدر الثانوم  -2
على تعليم  َُِّ، ككتاب اٞننهج تنفيذ اٞننهج جونغات لومبوؾ الوسطى

 . جونغات لومبوؾ الوسطى ُٞندرسة الثانوية اٜنكومية بااللغة العربية 
 اٞننهج تنفيذ عملية( ُ: )على تشمتل البحث ىذا يف البيانات

 اللغة تعليم منهج كمراقبة كتنفيذ كتنظيم ٔنطيط طريقية( ِ) َُِّ
 .العربية
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 أسلوب جمع البيانات -د 
 كأما أسلوب ٗنع البيانات يف ىذا البحث كىو:

 اٞن  ظة -ُ
العادم يف اكتسابو ٝنرباتو  اٞن  ظة ىي كسيلة يستخدمها اإلنساف

كمعلوماتو على أف يتبع البا ث يف ذلك منهجا معينا جيعل البا ث من 
من ىذه اٞن  ظة،   ،ِٖم  ظتو أساسا ٞنعرفة أك فهم دقيق لظاىرة معينة.

على تعليم اللغة العربية من   َُِّإدارة تنفيذ اٞننهج  عن ي  ظ البا ث
كم  خة  باستخداـ م  ظة اٞنشاركة ،اٞنراقبةك  التنفيذنا ية التخطيط كالتنظيم ك 

بنفس   يعين ي ـز البا ث أف يكثر الوقت ليلعب الدكر الذم يقـو بو الوصفي
   .جونغات لومبوؾ الوسطى ُٞندرسة الثانوية اٜنكومية ا اٜناالت ك٢نتلفو يف

 اٞنقابلة -ِ
تعترب اٞنقابلة استبيانا شفويا, فهي )١نادثة موجهة بٌن البا ث كالشخص 
أك أشخاص آورين هبدؼ الوصوؿ إذل  قيقة اك موقف معٌن، يسعى البا ث 

 صلمن ىذه اٞنقابلة، حي، ّٖللتعرؼ عليو من أجل ٓنقيق أىداؼ الدراسة 
ٔنطيط  عنكنائب اٞننهج اٞندرسة البا ث رئيس اٞندرسة، كمعلم اللغة العربية 

ٞندرسة الثانوية ايف على تعليم اللغة العربية  َُِّاٞننهج مراقبة نفيذ ك تكتنظيم ك 
يف ىذ البحث يستخدـ البا ث مقابلة  .جونغات لومبوؾ الوسطى ُاٜنكومية 

 اٞنغلوقة نسبيا ك اٞنفتو ة. 
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 الوثائق -ّ
ىذا  84ليجمع الوثيقة ك اٞنعلومات من غًن اإلنساف، الوثائقيستجدـ 

اٞنصادر يتكوف من الوثيقة ك اٞنسجلة. فوائد الوثيقة ٜنجة اإلوتبار كمناسب 
على مدول الكيفي ألنو عاٞنية. كاما الوثايق يف ىذا البحث، ٞنصادر البيانات 

على تعليم  َُِّ( اٞننهج اٞنراقبةك  التنفيذ)ٔنطيط كتنظيم ك  عن إدارة تنفيذ 
يف ىذ  .جونغات لومبوؾ الوسطى ُٜنكومية ٞندرسة الثانوية اايف اللغة العربية 

كتب اٞندرسي مثل   البحث يستخدـ البا ث مقابلة اٞنغلوقة نسبيا ك اٞنفتو ة.
 كاٛندكاؿ اٝنطاط كغًنه اٞنناسب عن اٞنعلومات. 

 
 البيانات تحليل -ه 

يف ىذا البحث ال حيلل باألرقاـ لكن يف شكل الكلمات اك الفقرات الذم يعترب 
الركاية.إمنا ي  ظ البا ث يف اٞنيداف يتساكم يف أمهية مع ما يتعلم أك يسمع 

. بتحديد الوظائف الكيفية اٛنوىرية، فمهمة البا ث الكيفي اٞنشاركٌنالبا ث من 
كضع اٞنفاىيم كالبيانات يف فئات لتنظيم ىي شرح كاسط ع كرسم اٝنرائط كالتنظًن ك 

البيانات اٝناـ. فما يهمنا ىو التفاصل العميق، كالتفسًنات التحليلي كاٛنركج 
بوصف ٤ند فيو إجابة على سياالت البحث. كما أف ىناؾ أيلا ٓنليل اتول 

فهو أف تنظر مث  يف صحيفة اما ٓنليل اتول ( Narrativeكالتحليل السردم )
 85عدد مرات ذكر اٞنوضوع. كٓنصى

يستخدـ ىذا البحث بطريقة ٓنليل البيانات بنموذج التفاعلي الذم مستمر على 
كقت اٞنركر  ىت النهائي. استغرؽ التحليل يف كقت كا د الذم يتم بتنفيذ ٗنع 
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ٓنديد  (2)، ,(data collection)( ٗنع البيانات ُالبيانات، ّنرا ل التدفقات : )
أك ( اٝنإنة ْ) ك ،(data display)عرض البيانات  (ّ)،  (data reduction) البيانات
 .(conclution drawing & verifying)الت كيد 

 البحث بطريقة ٓنليل البيانات بنموذج التفاعلي قد تصويف باالرمز كما يلي:
 
 
 

 

 

 

 

 86التفاعل البيانات الوصفية ُ:  الصورة
 

عن  كالبيانات كصفية ، لكي نوجد الوثائق نوعي البا ث بيانات ٓنليلسوؼ 
ٞندرسة الثانوية فصل العاشرة  با على تعليم اللغة العربيةَُِّإدارة  تنفيذ منهج 

 .جونغات لومبوؾ الوسطى ُاٜنكومية 
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 ٗنع البيانات

 ٓنديد البيانات

 عرض البيانات

أك الت كيداٝنإنة   



 الفصل الرابع

 ومناقشتهاعرض البيانات وتحليلها 

 المبحث األول : لمحة الميدان 
ىي اٜنياة الفكرية لألمة الهت يتم تنفيذىا من  ُْٓٗأ د الوالية من القنوف عاـ  

و ؿ توفًن اٞنرافق التعليمية الكافية ُنيث ديكن القياـ بعملية أنشطة التعليم كالتعلم 
)التعليم( كيشرح أف عن نظاـ التعليم الوطين  ََِّلسنة  َِبشكل جيد. القانوف رقم 

التعليم ىو جهد كاع كمتعمد ولق من التعلم كعملية التعلم ُنيث اٞنتعلمٌن كالنامية 
بنشاط إمكانية أف يكوف قوة لديو رك ية الدين، كضبط النفس، كالشخصية، كالذكاء، 

 .(ِاآلية  ُكاألو ؽ نبيلة، كاٞنهارات ال زمة أنفسهم كاتجمتمع كالوطن كالدكلة، اٞنادة )
تقدـ اتمل ٣نلوكة أكاددييا يف مدرسة الثانوية اٜنكومية جونغات نوعيا صفوؼ  

مدرسة اثانوية يف منطقة اللومبوؾ اٞنسطى. نسبة اٝنارجي مدرسة  ُّمن  ِمن درجة  
الثانوية اٜنكومية جونغات الذين يستمركف يف التعليم العارل منخفلة نسبيا عند الدكافع 

رس بالنسبة ٟنم ىائلة للتعليم اٞنستمر، كلكن من استجابة اآلباء  اٞنتقدمة من قبل اٞندا
كاف أقل بسبب الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية منخفلة جدا، كتعليم الوالدين 
منخفض جدا  ىت بعض منهم دل حيلر التعليم اٞندرسي.  قيقية الرغبة كوطوة مدرسة 

 َُِّدا عند تنفيذ اٞننهاج الثانوية اٜنكومية جونغات  لتحسٌن الرتبوم ىو كاضح ج
 َُِْ/َُِّمع ث ث اٞندارس اثانوية يف منطقة لومبوؾ الوسطى للعاـ الدراسي 

  اٞناضية.
 بناء على ىذا الواقعي، الـز استخداـ اٛنهود اإلص ح ، كمن اٞنمكن بسباب التالية:

التعليم منذ ث ثة سنوات اٞناضي من مدرسة الثانوية اٜنكومية جونغات قد يطبق  -ُ
 برؤية كرسالة كاضحة.



اٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات لديها اٝنربة مدة الث ثة سنوات قد استخدمة  -ِ
 إجراءات األنشطة التعليمية لتنفيذ ٓنسٌن إدارة اٛنودة اٞندرسية.

اٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات قد يطبق اإلدارة االبتكارية كاإلدارة اٞندرسية  -ّ
وذج ابتكار األنشطة التعلم اإلبداعية كاٞنسرح الط ب منذ عاـ الهت رافقت من

ََِّ. 
من اٞن  ظة البا ث عن شرح القددية، من اٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات  

يريد استخداـ اإلبتكارم الرتبوم كالتعليم لتوجد اٛنودة اٞنوارد البشرية اٞنناسبة بتقدـ 
التشغلية من وارج اال تياجات الركتينية على  د الزمن. لنوجد ذلك ٥نتاج اذل األمواؿ 

اٞندرسة سواء من اإلجتماعية اك اٛنمهورية من و ؿ برنامج األمواؿ من مصادر أورل 
 غًن م زمة. 

 ٕٖنظرة ك بعثة اٞندرسة. -أ 
 نظرة اٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات -ُ

 ٓنقيق اٞنوارد البشرية اإل٤نا كأو ؽ الكردية كز. اٞنيشرات: 
 تتفوؽ يف الدين كالنشاطات الدينية.ال -(أ 
 التفوؽ يف اكتساب القيمة االمتحاف الوطين. -(ب 
 SNMPTNالتفوؽ يف اٞننافسة  -(ج 
 التفوؽ يف مراىقة العلمية. -(د 
 التفوؽ يف مسابقة اٞنواد التعليمية. -(ه 
 التفوؽ يف اتقاف اللغوم األجنيب كاالتصاالت اٞنعلومات التكنولوجي. -(و 
 اٞنصادر التعلمية.التفوؽ يف استخداـ اٞنركز  -(ز 
 التفوؽ يف مسابقة الرياضية. -(ح 
 التفوؽ يف مسابقة الفنية. -(ط 
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 بعثة اٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات. -ِ
 اما بعثة اٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات ىي: 

زايد التقول كأو ؽ الكردية على أساس قيمة الدينية كالوطنية كالثقافة  -(أ 
 كاٜنياة.

 زاد اٛنودة التعليم لتوعيىة اٞنتعلمٌن.  -(ب 
 لتنفيذ اٞننهج بتطوير الرتبوم اٞنناسب.  -(ج 
استخداـ الربامج البينية كاٞننهجية لتحقيق اإل٤ناز كتشكيل األو ؽ  -(د 

 اٞنتعلمٌن.
 تنمية االبتكارية  كركح اإلبداع يف ٓنقيق جودة  اٞنوارد البشرية. -(ه 
م األجنيب كاالتصاالت استخداـ الربامج التعليمية يف اتقاف اللغو  -(و 

 اٞنعلومات التكنولوجي.
 استخداـ التحتية البنية كاألمواؿ اٞنوجودة بفعالية ككفاءة. -(ز 
 تنمية الفنوف ُنسب الكفاءات اٞنتعلمٌن كقدرريم. -(ح 
 استخداـ التدريبات الرياضيات ُنسب الكفاءات اٞنتعلمٌن كقدرريم. -(ط 

 
 قرره الذم الدراسي اٞننهج وفه اٞندرسة ىذه استعملتو الذم الدراسي اٞننهج كأما

 اٞننهج صورة على َُٖٗ عاـ ِْ رقم القرار برسالة مناسبا ىذا ك الدينية الشيكف كزير
 مثل شىت مشك ت اٞندرسة تواجو القرار ىذا كراء, لكن ك. الثانوية للمدرسة الدراسي

 ك. اٞنكتبة ك اٞنعمل ة, التعليمية الكتب ك, العماؿ ك اٞندرسٌن ك, أدكاريا ك اٞنباين قلة
 الشيكف كزير قرار إذل تبعا ك  ُٕٖٗ/ُٖٔٗ عاـ منذ أم عاـ إذل عاـ من بتطورىا
 .ُْٖٗ الدراسي اٞننهج جونغات ُ اٜنكومية الثانوية اٞندرسة فاستخدمت, الدينية

 التحوالت ديسٌ  قد جونغات ُ اٜنكومية الثانوية للمدرسة  الدراسي اٞننهج إف
 على الدراسي اٞننهج إذل اٞندرسي  اٞننهج من مرة أكؿ ٓنويلو أم عديدة الكفاءة مستول



 اٞننهج إذل مث, ُْٖٗ الدراسي اٞننهج إذل مث(, CBSA) االشرتاكي التعلم أساس
 القائم الدراسي اٞننهج باسم اٞنشهور ََِْ الدراسي اٞننهج إذل مث, ُْٗٗ الدراسي
 ،(KTSP)الدراسية للمستويات الدراسي اٞننهج إذل مث ك(, KBK) الكفايات على
 (Kurikulum 2013) َُِّ اٞننهج إذل كآورا

 جونغات ُ اٜنكومية الثانوية اٞندرسة تواجو, تطورىا ك الرتبية مطالب على بناء
 الدراسية الوسائل أف إال دكما يزداد الط ب عدد أف رغم أم. اٞنباين بناء يف  مشك ت

 اٞندرسة تستلف, التعليم عمليات ألجل ك. جيدا تتوفر دل اٞندرسي كالكتاب اٞنباين مثل
 غًن كالتعلم التعليم غرفة: مثل جونغات  وؿ اٞنيسسات مباين من قليل غًن عدد

 .الط ب ٗنل عن مناسب
 اٞنشركع من اٛنديدة اٞنباين اٞندرسة تناكلت َُِٓ/َُِِ الدراسي العاـ كيف
 اٞنباين عدد بلغ  يث  َُِٓ/َُِِ عاـ الرتبوية اٞنيسسات جودة ترقية إذل القاصد

 ث ثة مبلغها بلغ  يث اٞنباين لبناء مشركعا أيلا تناكلت مث, أثاثها مع فصوؿ ث ث إذل
 تعدٌ  اٞنساعدة ىذه ك. َُِٓ/َُِْ  الدراسي للعاـ ذلك ك, أثاثها مع فصوؿ

  اكلت, الطلبة من كثًن فيها تلقى أف بعد ك. جونغات قرية يف تقع الهت للمدرسة
 الهت الدراسية الغرؼ إذل اٞندرسة  وائج لسدٌ  الفصوؿ عدد زيادة إذل اٞندرسة مسيكلو
 غرفتٌن ك, اإلدارة غرفة ك, الرئيس غرفة ك, الليافة كغرفة, التعليم غرفة ُٓ من تتكوف
 .الط ب عملية كغرفة للمدرسٌن كغرفة للمعمل

 جونغات اٜنكومية الثانوية اٞندرسة عينت, اٞندرسٌن إذل اٞندرسة  اجة سدٌ  كألجل
 الدراسي ٔنٌصصهم باوت ؼ شخصا ٔٓ عددىم يبلغ  يث األىلٌن اٞندرسٌن عدد
 ك. الطبيعية العلـو ك, الرياضة ك, األ ياء علم ك, الكيمياء ك, الفيزيا ك, الرياضيات مثل
 الستيفاء ك. اإلدارة موضفا ساعدىم ك أشخاص ُٓ فيبلغ, اٜنكومة مدرسي عدد أما

  كومية األورل اٞنيسسات مع بالتعاكف اٞندرسة قامت اٞندرسٌن ىيالء إذل  اجتها
 .أىلية أـ كانت



 أهنا كما األكادديية الرتبية برامج اٞندرسة عقدت, اٞندرسٌن كفاءة ترقية يف كرغبة
 قسم ك, الكشافة ك, الرياضة ك, الفنوف:  مثل اٞننهجية غًن األنشطة أيلا عقدت
 ىذه ريدؼ ك. الطبل على التدريب مث, للمراىقة األ٘نر الصلب قسم ك, الصحة
 من ٟنم يتمكن  ىت اعدادىم إذل ك اٞننهجية غًن الط ب قدرات تنمية إذل األنشطة
 كذلك ك. التسابق ك التنافس تتطلب الهت االجتماعية  ياريم يف التحديات مواجهة
 للط ب البد اساسية قدرة ك مهما رمزا ْنعلها ك العربية اللغة بربنامج اٞندرسة ريتم

 .العاٞنية اٞنعلومات تطور و ؿ التسابق إذل أج   صوٟنا
 مصادر فهم استطاعتهم العربية اللغة استيعاب على الط ب قدرة من يرجى
 دفاعها ك النفس عزٌ  ١نافظة على يقدركا كي اٜنديث ك القرآف مثل اإلس مية األ كاـ

 .اٞننظمة ك اٞنهارة ٠ناؿ يف اعدادىم كذلك ك اليومية التحديات من
 األذكياء، األجياؿ تكوف ىي جونغات اإلس مية اٜنكومية اٞندرسة ٟنذه رؤية أما
 :يلي فيما كرسالتها. كردية ب و ؽ كاٞنتخلقٌن كاٞناىرين،
 .فعاؿ بطريق التدريس إشراؼ تنفيذ -(أ 
 .النفسية طاقة معرفة يف الط ب يساعد -(ب 
 متماشك النظاـ يف كل األنشطة. تطبيق -(ج 
 كالتعويد أو ؽ اإلس مي. التدريب -(د 

 ١نددة القرية ىذه. الغربية فرايا منطقة جونغات قرية يف اٞندرسة ىذه اٛنغريف كموقع
. مشاال فويونج كقرية جنوبا، منيمينج كقرية غربا، كوفانج كقريػة شراقا،  بنجوركؾ بقرية
 .الغربية فرايا مدينة من كيلومرت ٓ+- موضعها جونغات القرية

 
 
 
 



 المبحث الثاني : عرض البيانات وتحليلها
استخدـ البا ث اٞنقابلة كاٞن  ظة كالوثائق للحصوؿ على البيانات الهت تتعلق  

على تعليم الللغة العربية ّندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات لومبوؾ  َُِّبإدارة اٞننهج 
 الوسطى.   

 جونغات 0التعليم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية الحكومية تخطيط المنهج  -أ 
ٔنطيط اٞننهج كٔنطيط فرصة التعلم ريدؼ إذل تعزيز الط ب ٥نو التغيًنات 
السلوكية اٞنطلوبة كتقييم مدل التغيًنات الهت  دثت على الط ب. يف ٔنطيط 

القرار، أم  اٞننهج ىناؾ على األقل ٙنسة أشياء الهت تيثر على التخطيط كصناع
الفلسفي، كاتول / اٞنواد، كإدارة التعلم، كتدريب اٞنعلمٌن، كنظم التعلم. ٔنطيط 
اٞنناىج يعتمد بشكل كبًن على أىداؼ تطوير اٞننهج الدراسية كاٞنناىج الهت سيتم 

 ٖٖربط النظريات التعليمية اٞنستخدمة.
م، كصياغة اٞنفهـو العاـ للمنهج أف يفهم عن طريق صياغة تعريف التعلي

األىداؼ التعليمية، كصفا ألىداؼ التعلم كاألساليب كاإلجراءات اٞنتبعة يف 
العملية التعليمية. من بعض اٞنعلومات اٞنتوفرة، فإف مفهـو ٔنطيط اٞننهج على 

 ٖٗتعليم اللغة العربية، كمادة تعليمية، كفقا للميلف يتكوف من مرا ل اآليت:
 العربية. اال تياجات الط ب يف تعليم اللغة -1

جونغات ىي:  ُاإل تياجات الط ب يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية 
حيتاجوف اذل مدرس اٞنهنية يف تعليم اللغة العربية، ككسائل التعليمية اٞنناسب 

 على تعليم اللغة العربية.َُّّعن اٞننهج 
يرل البا ث أف اإل تياجات الط ب يف تعليم اللغة العربية غًن 

، ألف اٞندرس اللغة العربية ليس من قسم اللغة َُِّج مناسب عن اٞننه
العربية لكن ىو من قسم الرتبوية اإلس مية. كأما الوسائل التعليمية مثل 
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 ، كما قاؿ أستاذ أهنار:َُِّالكتاب اٞندرسي غًن مناسب عن اٞننهج 
ألف  َُِّ"كباب اٞندرسي يف تعليم اللغة العربية غًن مناسب عن اٞننهج 

سيكف الرتبوم دل يعطى الكتاب  ىت اآلف  ىت نستخدـ الكتاب الوزار ال
    َٗ"KTSPاٞندرسي مثل اٞننهج 

جونغات على تعلم اللغة  ُمدرسة الثانوية اٜنكومية  أىداؼ الفلسفي يف -2
 العربية
جونغات على تعلم اللغة  ُمدرسة الثانوية اٜنكومية  أىداؼ الفلسفي يف 

  ُٗالعربية ىي:
 يستطيعوف القراءة القرآف.أف يكوف الط ب  -(أ 
 أف يكوف الط ب يستطيعوف القراءة  رؼ اٟنجائية -(ب 
 أف يكوف الط ب يفهموف كتب اللغة العربية -(ج 
 أف يكوف الط ب يستطيعوف اف يتكلم باللغة العربية -(د 

 ٓنديد تصميم اٞننهج الدراسية -3
على تعليم اللغة العربية  َُِّٓنديد تصميم اٞننهج الدراسية ٞننهج  

من معيار الكفاءة األساسية، ٓنديد ألىداؼ منهج التعليم اللغة تتكوف 
العربية، مث إوتيار مواد التعليم اٞنستخدمة، شيئ آور عن عملية التخطيط 
يعين التصميم التعليم كربامج السنوم كبرامج اٞنر لي كالقرار الدراسي مث وطة 

  ِٗيط يعين:عن فوائد التخط –أ د األستاذ  –التعليم. كقاؿ أستاذ أهنار 
"أف التخطيط ىو أمر مهم جدا، ألف التعليم  بدكف وططة عملية التعليم 

  ّٗتكوف غًن مطبوطا"
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٥نتاج  اذل ٔنطيط يف عملية التعليم اللغة العربية يف  َُِّكلذلك اٞننهج 
الربامج السانوية مدكف اٞندرس القائمة من األنشطة الهت سوؼ تنفيذ و ؿ 

عيار الكفاءة يف تعليم اللغة العربية ٞندة الستة العاـ. يكتب اٞندرس فيو م
كا دة من عملية التعليم. كتب اٞندرسي معايًن الكفاءة اددة يف اٞنناىح 

ساعة من  ْٔالدراسية للتعليم اللغة العربية ٞندة عاـ كا د ما يصل اذل 
ـ الدركس لتعليم اللغة العربية، يشرح اٞنعلم أيلا عن اوتبار التعليم الذم يقو 

هبا اٞندرسوف. ككل ىذه يكتبها اٞندرسوف يف كل سنة كبعد ذلك ينس  
 اٛندكاؿ التعليم. 

على تعليم اللغة العربية، توجد  َُِّبعد اٞندرس تنفيذ اٞننهج اٞننهج 
يعين يف مرا ل التعليم كطريقة   KTSPمع منهج  َُِّالفرؽ بٌن منهج 

نة، يتكوف كل فصل كمث يكتب اٞندرسوف التخطيط لنصف الس  ْٗالتعليم.
دراسي من سنة أشهر. يف النصف األكؿ بدأ من شهر يوليو إذل ديسمبًن، 
كالنصف الثاين من شهر اليناير إذل يونيو. َنانب الذلك، تذكر أيلا يف 
الربامج الثنوم اك الربامج النصف عن عطلة الط ب. كعدد الساعة يف 

 ٓٗل ساعة من الدركس.ْٔالفصل الدارسي الهت تقدر 
ىو وطة التعليم ٞنادة  (Syllabus)ما ىو اٞنعركؼ أف منهج الدراسي ك

معينة الهت تتكوف من معيار الكفاءة ككفاءة األساسية كمادة التعليم كأنشطة 
التعليم كمعشرات اإل٤ناز لتقييم الكفاءة، كالتقوًن من الوقت أك الزمن مث 

 ٔٗمصادر التعليم.
م اللغة العربية الهت ال وطتها على تعلي َُِّيف اٞننهج الدراسي ٞننهج 

البا ث يكتب اٞندرس فيو عن معايًن الكفاءة ككفاءة األساسية لتعليم اللغة 
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العربية. كبعد ذلك، ذكر فيو أيلا معايًن لتحقيق معرفة الط ب للكفاءات 
األساسية كمعايًن الكفاءة. ليعرؼ ذلك كتب اٞندرس كيفية التقوًن لعملية 

ٓنريريا.  يف تقوًن، يرل اٞندرس قدرة من الط ب يف  التعليم شفويا كاف اك
أجويبات عن السياؿ اٞنناسب. كيف اٞننهج الدراسي  دد اٞندرس كتاب اٞنواد 

ال توجد كتب  َُِّالهت يستخدمو يف عملية التعليم، ألف يف منهج 
اٞندريس اٞنناسب من مر ل الثانوية اٜنكومية، كلو كانت اٞندرسة يستخدـ 

 ٕٗعلى تعليم اللغة العربية. َُِّاٞننهج 
ىذه  (RPP)كالتخطيط اآلور من عملية اٞندرس ىي وطة التعليم  

، وطة التعليم ىي األكسع َُِّاٝنطة لتطوير اٞننهج الدراسي يف اٞننهج 
كيكوف اكثر مشوال كتفصي  من اٞننهج الدراسي، يف وطة التعليم أيلا معايًن 

ىداؼ من التعليم كما كتب يف منهج الكفاءة ككفاءة األسسية، ككتابة األ
الدراسي. كلذلك اٝنطة التعليم ىي وطة اٞندرس اٞنفصل كادد. يقسم 
اٞندرس اٞنواد التعليمية لكل اللقاءات يف جطة التعليم كخيتار اٞندرس أيلا 
طريقة التعليم الهت يستخدـ يف أثناء التعليم. ك قدـ اٞندرس عن أنشطة التعليم 

 دأ من اٞنقدمة كاإلوتتاـ.بث ثة انشطة، ب
لكل  ُٓ-ُيف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات جيمع اٝنطة التعليمية 

شهر، كمدة أسبوعٌن جيعل اٞندرسٌن أكثر اتعدادا ٝنطة التعليم، ألف اٝنطة 
كمن جانب اٝنطة التعليمية، فاالتخطيط  ٖٗالتعليم أىم من كتب اٞندرسي.

بية باٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات، على تعليم اللغة العر  َُِّٞننهج 
يبدأ اٞندرس بتحديد معيار الكفاءة لتعليم اللغة العربية يف أ د اللقاءات، 

 ذكر اٞندرس ما ىو معيار الط ب عن الكفاءة اللغة العربية الهت يدرس. 
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كبعد اوتيار اٞنادة كالطريقة اٞنستخدمة عمل اٞندرس على كيفية التقوًن 
كات التقوًن، لتقييم مفائة الط ب، كاألدكات اٞنختارة ىي كالنموذج ألد

اإلوتبار الذم استخدامو اٞنعلم كما تدكف يف وطة التعليم ىو اإلوتبار 
اٞنقارل لعملية التعليم. مث بعد ذلك عن اٝنطوات التعليمية الهت تتكوف من 
اٞنقدمة، أألنشطة األساسية )اكشاؼ كتفصيل كتصديق( مث يف األوبار 

وتتاـ شرح اٞندرس عن األنشطة الهت ستعلمها يف عملية التعليم مفص ، اإل
  ٗٗكبعد ذلك صمم اٞنعلم التقوًن لعملية التعليم.

يف مدرسة الثانوية   َُِّٔنطيط عملية تعليم اللغة العربية على اٞننهج 
 اٜنكومية جونغات حيتاج اذل عوامل التخطيط األيت:

 معايًن الكفاءة  -(أ 
)ٖنانية( اٞنعايًن الوطنية للتعليم ادد يف  ٖمعايًن الكفاءة ىي كا دة من 

بش ف نظاـ التعليم  ََِّسنة  َِ( من القانوف رقم ُ( الفقرة )ّٓاٞنادة )
الوطين. اوتصاص اٝنرجيٌن قدرات اٝنرجيٌن اٞنيىلٌن كالهت تشمل اٞنواقف 

ناىج الدراسية من أجل كاٞنعارؼ، كاٞنهارات، كالهت ستكوف مرجعا لتطوير اٞن
 ٓنقيق أىداؼ التعليم الوطنية.  

 تغطية الكفائة  -ُ
ٓنديد اإلوتصاص اٝنرجيي سبق النهج لتحديد تشكيلها كبنائها كديكن 
اٞنتعلمٌن يف الذات كلماف أنو سيحقق بعد االنتهاء من دراستو يف ك دة 

الهت جيب أف تعليمية معينة. هنج اٝنرجيي الكفاءة ييكد على القدرات الشاملة 
تكوف ٣نلوكة من قبل كل متعلم. كسوؼ تكوف ٟنا آثار على ما ينبغي تعلمو 
من قبل كل من األفراد اٞنتعلمٌن ككيفية تدريس كعندما لتعليم. نطاؽ ك دة 

                                                           
 يف فصل العاشرة الذم عمل أهنار كمدرس اللغة العربية.  َُِّ الوثائق ِنطة التعليم اللغة العربية على منهج ٗٗ



التعليم اوتصاص الدراسات العليا بناء على العناصر الذم ينبغي ٓنقيقها 
 ديكن أف ينظر إليها يف اٛندكؿ التارل:

 
 ََُ. عناصر أساس الكفاءة اققة.ُاؿ جدك 

 اٞندرسة الثانوية اٜنكومية عناصر النطاؽ
تلقي + تنفيذ + اال رتاـ + معيشة  عملية اٞنوقف

 + اٞنمارسة
اإلدياف كاألو ؽ )الصدؽ،  فردية

كاالنلباط كاٞنسيكلية، كرعاية، 
مهذبة(، كالفلوؿ، كعلم 
اٛنماؿ، كالثقة بالنفس، كالدافع 

 الداولي
التسامح كاٞنساعدة اٞنتبادلة كالتعاكف  إجتماعية

 كاٞنداكالت
أمناط اٜنياة الصحية كالودية للبيئة،  طبيعة

 كطنية، كابة الس مة
مراقبة + تس ؿ +  اكؿ + عملية  عملية اٞنهارات

 + اٞننطق + إنشاء
القراءة كالكتابة كاٜنسابة، الرٚنية،  ملخص

 الكتابة
ٓنليل، ييلف، تعديل أك استخداـ،   قيقية

 إنشائو أك ولق

                                                           
 الوثائق يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات ََُ



معرفة + التفاىم + تطبيق + ٓنليل  عملية اٞنعرفة
 + تقييم

 العلـو كالتكنولوجيا كالفنوف كالثقافة معموؿ
اإلنساف ك األمة، كالدكلة، كالبلد،  عوامل

 كالعادل
 ك دة الكفاءة التعليمية -(ب 

اٜنكومية اك اإلس مية إذا  ٤نح اٞنتعلمٌن يف درجة اٞندرسة الثانوية 
كاف لديو اٞنوقف كاٞنعارؼ كاٞنهارات كما ىو موضح يف جدكاؿ 

 األدناه.
 

 َُُ. ك دة الكفاءة التعليمية.ِجدكاؿ 
 ك دة الكفاءة التعليمية النطاؽ
يعكس السلوؾ الذم موقف اٞنيمنٌن كنبيلة، كاثق،  اٞنوقف

 كمسيكلة على التعامل الفعاؿ مع البيئة االجتماعية
 كالطبيعية يف ٠نموعة كاسعة من الع قات كالوجود.

لديهم القدرة على التفكًن كالتصرؼ من فعالية كإبداعا  اٞنهارات
يف عادل ٠نردة كملموسة كفقا للتعلم يف اٞندرسة أك  
كانت مصادر أورل مشاهبة لتلك اٜنصوؿ عليها 

 من اٞندرسة.
إلجرائية يف ٠ناالت لديهم اٞنعرفة الواقعية كاٞنفاىيمية كا اٞنعرفة

العلـو كالتكنولوجيا كالفنوف كالثقافة مع بصًنة 
اإلنساف كالوطنية، كالدكلة، كالظواىر كاأل داث 

                                                           
 الوثائق يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات َُُ



 اٞنتصلة اٜنلارة التبدك العٌن.
 

 معايًن اتول  -(ج 
معايًن الكفاءة كاٞنعايًن اٞنتعلقة ّنيى ت قدرات اٝنرجيٌن تشمل 

لكفاءة ال زمة للخرجيٌن كضع اٞنواقف كاٞنعرفة كاٞنهارات. لتحقيق ا
من معايًن  ُٗمعايًن اتول. استنادا إذل ال ئحة اٜنكومية رقم 

 ِّالرتبية الوطنية بصيغتها اٞنعدلة ّنوجب ال ئحة اٜنكومية رقم 
تول معايًن  ُٗبش ف تعديل ال ئحة اٜنكومية رقم  َُِّسنة 

فيما يتعلق بنطاؽ الرتبية الوطنية يتم ت سيس ستاندرد أف اٞنعايًن 
اٞنواد كمستول من الكفاءة لتحقيق مستول من الكفاءة من اٝنرجيٌن 
ك النوع من التعليم. كضعت يف نطاؽ اٞنواد استنادا إذل اٞنعايًن 
اٞننصوص عليها رسـو إجبارية كفقا للتشريعات كاٞنفاىيم العلمية، 
 كوصائص ك دات التعليم كالربامج التعليمية. كع كة على ذلك،
فإف مستول معايًن الكفاءة الهت كضعتها مستول تطور اٞنتعلمٌن، 

 اندكنيسيا الكفاءة الت ىيل كالكفاءة كالتمكن من اٞنستويات. 
 (KD( كفاءات األساسية )KIكفاءات اإلوتصاص ) -(د 

كفاءات اإلوتصاص كاألساسية العربية يف مدرسة الثانوية يشًن 
يف إطار  َُِّعاـ  ٗٔعدد  Permendikbudالكفاءة إذل 

ىيكل االبتدائية كالثانوية اٞنناىج / اٞندارس الدينية عاليو. مت تصميم 
الكفاءات األساسية جنبا إذل جنب مع زيادة العمر من الط ب يف 
فئة معينة. كالتكامل الرأسي ٞنختلف الكفاءات األساسية يف فصوؿ 

 ٢نتلفة ديكن اٜنفاظ من و ؿ الكفاءات األساسية.
 الكفاءات األساسية باستخداـ الرموز التالية:صياغة 



( لكفاءات األساسية KI-1) ُ-كفاءات اإلوتصاص  -(1
 اٞنوقف الرك ية.

( لكفاءات األساسية من KI-2) ِكفاءات اإلوتصاص  -(2
 اٞنواقف االجتماعية.

( لكفاءات األساسية KI-3) ّكفاءات اإلوتصاص  -(3
 للمعرفة. ك

الكفاءات ( للمهارات KI-4) ْ-كفاءات اإلوتصاص  -(4
 األساسية.

على تعليم اللغة العربيىة بالمدرسة الثانوية الحكومية  3102تنظيم المنهج   -ب 
 جونغات. 0

 ُعلى تعليم اللغة العربيىة باٞندرسة الثانوية اٜنكومية  َُِّتنظيم اٞننهج 
ىي منط أك تصميم اٞننهج الدراسية اٞنواد الهت ريدؼ إذل تسهيل  جونغات

ة الدرس ككذلك تسهيل الط ب يف أنشطة التعلم ُنيث الط ب يف تعلم ماد
 َُِأىداؼ التعلم أف يتحقق الفعاؿ. كينقسم تنظيم اٞننهج الدراسية إذل قسمٌن:

 ىياكل األفقية -1
على تعليم اللغة العربيىة  َُِّاٟنيكل األفقي يف تنظيم اٞننهج 

 ىنا ث ثة أشكاؿ: جونغات ُباٞندرسة الثانوية اٜنكومية 
 لتفصلية اٞنوضوعة ا -(أ 

موضوعات اللغة  جونغات ُيف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية 
ينقسم اذل موضوعات كىي ١نادثة ك إم ء ك تعليم الكتابة  العربية

 اللغة العربية. 
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 َُِٓفربايًن  َِاٞنقابلة مع ريس اٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات، اٛنح ١نمد التى سواردم،  



 ٠نموعة اٞنوضوعة -(ب 
جونغات  ُتعليم اللغة العربية يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية 
موضوعات  تكوف الدمج بٌن نظاـ منهج تعليمية متكاملة مع

 منفصلة.
 ىيكل الرأسي -2

على تعليم اللغة العربية ىو من  َُِّىيكل الرأسي التنظيم يف منهج 
و ؿ ٓنديد ااكر الكربل لكل مادة دراسية كالعناصر الهت يتكوف منها كل 
١نوراألبواب كتنظيم ذلك يف أطر متعاقبة ك٠نموعات من اٞنواضيع اٞنتسلسلة 

تعداد كامل كتاـ ليستقبلها كالعمل ّنوجبها ليكوف الوسط الرتبوم عن اس
كلتحقيق شيء من التوازف جيب القياـ قبل كل شيء بتحديد اٞنرا ل 

 َُّالتعليمية للسنوات الدراسية، من ٖنة القياـ ّنا يلي:
توزيع األىداؼ كاٞنقاصد على اٞنرا ل التعليمية كالسنوات الدراسية 

لكل ىدؼ على أساس سن  كموازنتها )ٓنديد القيمة الهت ينبغي منحها
اٞنتعلمٌن كمنوىم كمكتسباريم القبلية كدرجة نلجهم + ٓنديد الوقت الذم 

 يستغرقو كل ىدؼ و ؿ السنة يف إطار الو دات التعليمية(.
على تعليم اللغة العربية ىي بتقسيمة  َُِّالتتنظيم يف منهج 

تعليم، كاوتيار األساتيذ اٞنسيلية يف برنامج تعليم اللغة العربية كترتيب ال
الطرؽ الهت تساعد عملية التعليم اللغة العربية، من وارج الفصل أكداولو. 

٥نتاج لكي يكوف منتظما كمسيلية القائم  َُِّيف عملية التنظيم اٞننهج 
اٞننهج التعليم ّنادة التعليم اللغة العربية اٞنناسبة. كتطوير اٞنواد التعلمية، 

ة العربية  ىت كسائل اٞننهج التعليم لكي كاٞنصادر يف منهج التعليم اللغ

                                                           
 َُِٓمارس  ُّرس اللغة العربية ٞنقابلة مع مد َُّ



تكوف أكثر فعالية ككفاءة. أما معلم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية اٜنكومية 
 جونغات فالواجب عليهم بث ثة أشياء، كما قاؿ األستاذ أهنار: 

"كجب اٞنعلم اللغة العربية مسيكلية يف رسم وطة التعليم كتنفيذه يف 
، كال بد أف َُِّار الكتاب الدراسي اٞنناسب ّننهج عملية التعليم، كاوت

يكوف موافقا ألىداؼ التعليم كما ىو اٞندكف يف معيار الكفاءة يف منهج 
 َُْعلى تعليم اللغة العربية.  َُِّ

على تعليم اللغة العربية يف اٞندرسة الثانويىة  َُّّيعقد اٞنهج  
اللغة العربية بطريقة اٜنكومية جونغات يف فصل العاشرة يعلم األستاذ 

اإلبندائية يعين يبدأ من ولف النطق اٜنرؼ اٟنجائية كيكتب اٟنجائية  ىت 
الط ب يستطيعواف القراءة  رؼ اٟنجائية فصحا. ك ترتب األساتذ اللغة 

 العربية الكلمات اٞناسب عن الط ب كيقرئوف كما قرأ األستاذ.
ة ىي الهت ٓندد كمن كظيفة اإلدارة ىي التنظيم، كيف ىذه اٜنال 

معلما لتعليم اللغة العربية، كا تار اٞنواد أك الوسائل تعليم اللغة العربية. 
القائم ّنسيكلية تعليم اللغة العربية ّندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات يف 

  َُٓفصل العاشرة اثنٌن اٞنعلم يعين األستاذ أهنار ك أ٘ند نيزار ىاشم.
اللغة العربية على منهج  كتب الدراسة اٞنستخدمة ىو كتاب   
، ىذا الكتاب بسيط جدا من و ؿ اللغوم كاتول اٞنناسب عن َُِّ

الط ب يف مدرسة الثانوية اٜنكومية. فيو أيلا التمرينات لتطبيق النظرم 
اٞندرسة اٜنكومية. كمنوذج التمرينات كاإلم ء الفراغ اك تكميل اٛنمل، 

ددة، اك ترتيب الكلماب ُنركؼ كتكوين اٛنملة اٞنفيدة من الكلمات ا
اٟنجائية الساٞنة. يقدـ ىذا الكتاب التمرينات الهت تتعلق باٞنواد الدراسيىة، 

                                                           
 َُِٓمارس  َِاٞنقابلة مع مدرس اللغة العربية  يف مدرسة الثانوية اٜنكومية جونغات.  َُْ

 َُِٓمارس  ُِاٞنقابلة مع نائب الرئيس اتجماؿ اٞننهج يف مدرسة الثانوية اٜنكومية جونغات، أهنار،  َُٓ



كلكن ال يعلم األيتاذ اللغة العربية القواعد ألف يعض من الط ب 
 َُٔالكافركف.
على تعليم اللغة العربية، تنظيم أيلا  َُِّيف تنظيم اٞننهج  

يم. يستخدـ اٞندرس بطريقة التعليم التقليدية يف الطرؽ كاسرتاْنيات التعل
عملية التعليم اللغة العربية، ام يقـو اٞندرس بلغة اإلندكنسيا من اكؿ التعليم 
 ىت آور التعليم ألف الط ب بعلهم بدأ القراءة اٜنرؼ العربية يعين 

 ) رؼ اٟنجائية(. كما قاؿ األستاذ أهنار ك أ٘ند نزار:
على تعليم اللغة العربية ّندرسة  َُِّٞننهج "عملية التعليم يف ا 

باستخداـ اللغة اإلندكنيسيا فقط ألف الط ب يفهموف باللغة اإلندكنيسيا ال 
 َُٕباللغة العربية".
عملية التعليم يف مدرسة الثانوية اٜنكومية جونغات يستخدـ  

اٞندرس جهازا غالبا عند الشرح تقنية اٛنهاز، كا يانا يقدـ ٟنن أشرطو 
 يديو أغنية العربية، كأنداـ اٞندرس اللغة يف التدريس نادر. الف

كبعد م  ظة تنظيم األورل عن التعليم اللغة العربية، رأل  
البا ث أف لكل الفصل فيو جهاز كنظاـ الصوت كأيلا السبورة. كيستخدـ 
اٞندرسوف السبورة كاٛنهاز لنيل اٞنفاىم بٌن األساتذ كالط ب الهت توجد يف 

الدراسي، كيتم استخداـ السبورة إذا كاف الط ب يدرسوف اٝنط  الكتاب
الكتابة  رؼ اٜنجائية كي مرىم اٞندرس يكتبوف يف السبورة  هت تناسب. 
كذلك أيلا اٞنعمل اللغوم يف ىذه اٞندرسة )مدرسة الثانوية اٜنكومية 
جونغات( لكن ال يستخدـ اٞنعمل عند يدرسوف اللغة العربية كلكن 

 للغة اإل٤نلزية. يستخدموف ا

                                                           
 َُِٓمارس  ِِىاشم، اٞنقابلة مع مدرس اللغة العربية، أ٘ند نيزار  َُٔ

 َُِٓمارس  ِْاٞنقابلة مع مدرساف اللغة العربية، اهنار كا٘ند نيزار,  َُٕ



على تعليم اللغة العربية  َُِّكيف إوتيار طريقة التعليم ٞننهج  
يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات ىي طريقة اٞنناقشة كطريقة القواعد 
كالرتٗنة، ككانت طريقة اٞنستخدمة يف منهج التعليم اللغة العربية، مث يف ىذه 

ما يسمى بطريقة اٞنباشرة ألف  شرح  اٞندرسة ليست باللغة العربية كاملة أك
األستاذ اٞنادة الدراسية بطريقة اددة لتسهيل الط ب على الدرس. رأل 
البا ث بإمكاف معلم اللغة العربية أف جيعل الطريقة اٞنستخدمة هبذه الندرسة 
إبتكاريا، أم باستحداـ الطريقة اٞنناقشة يف عملية التعليم. كاللغة اإل٤نلزية يف 

سة الثانوية اٜنكومية جونغات متفوقة على اللغة العربية ألف التعليم اللغة اٞندر 
اإل٤نلزية بطريقة اٞنناقشة، َنانب ذلك أيلا يستخدـ اللغة اإل٤نلزية يف إلقاء 

.  بعض الدرس مثل درس العلـو
على تعليم اللغة العربية يف اٞندرسة الثانوية  َُِّاٞننهج  

لدراسي اٞنناسب مثل كتب اللغة العربية اٜنكومية جونغات يستخدـ كتب ا
يف اٞندارس الثانويىة اٜنكومية األورل ألف اتول يف ىذا الكتاب مناسب 

  ّنعيار الكفاءة.
على  َُِّالوسائل األورل الهت يستخدمها اٞندرس يف عملية اٞننهج 

تعليم اللغة العربية ىي اٛنهاز كالسبورة، كما ذكر البا ث سابقا، أم 
يستخدـ اٛنهاز لتقدًن األمثلة  ينما دل توجد يف الكتاب، أك الواجبات من 

بية. مصادر األورل. أك ليشاىد الط ب األف ـ أك الفيديو باللغة العر 
كلكن مثل معمل اللغوم دل يستخدـ لتعليم اللغة العربية كيستخدـ اٞنعمل 

 يف تعليم اللغة اإل٤نلزية على أكثر. 
اٞنعمل اللغوم أ د الوسائل التعليم الذم تعلد عملية التعليم اللغة 
األجنبية، كسائل التعليم يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات متنوعة، الف 



 كومة. لكن دل يستخدـ اٞندرس كل الوسائل اٞنتا ة يف ىذه اٞندرسة 
 منهج التعليم اللغة العربية، الوسائل اٞنستخدـ ١ندكد يف داول الفصل. 

على  َُِّكيف البيانات السابقة رأل البا ث أف يف تنظيم اٞننهج 
 تعليم اللغة العربية ىناؾ بعض الوظيفة ىي:

 كمسيكلية.  ٓنديد اٞنتعلمٌن يف تعليم اللغة العربية -ُ
 معلم اللغة العربية دكف من قسم اللغة العربية. -ِ
 تطوير عن التسهي ت التعليم من مصاد التعليم اك الكتب اٞندرسي.  -ّ
 ٔنتيار الطريقة التعليم الفعالية. -ْ
 تقصيم عناصر التعليم. -ٓ

على تعليم اللغة العربية باٞندرسة  َُِّكاٝن صة من تنظيم اٞننهج 
غات فصل العاشرة فحسب، كاوتار الكتب اٞندرسي الثانوية اٜنكومية جون

، التسهي ت يف ىذه اٞندرسة توجد اٛنهاز َُِّغًن مناسب من منهج 
 يف كل فصوؿ.

 
على تعليم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية الحكومية  3102تنفيذ المنهج  -ج 

 جونغات 0
 ُاٜنكومية على تعليم العربية يف اٞندرسة الثانوية  َُِّتنفيذ اٞننهج 

جونغات، كينطوم على دكر الط ب كاٞنعلمٌن كاٞننهج التعليمية اٞنختلفة. اٞنعلم 
ىو ميسر كحيمل الطالب موقعا مركزيا. كىدؼ من ىذه الدراسة ىو أف الط ب 
لديهم الكفاءة اللغوية تتكوف من الكفاءة إتقاف اللغة مثل قراءة  رؼ اٟنجائية 

  َُٖكقراءة القرآف.
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جونغات ىناؾ منهج  ُالعربية يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية تعلم اللغة 
٢نتلف، على سبيل اٞنثاؿ منهج السياقية العربية  الذم تعلم التيار الرئيسي للتعلم 

على تعلم اللغة العربية يف اٞندرسة  َُِّيف اٞننهج الدراسية. لتنفيذ ىذا النهج 
علم ذم معىن، كربط التعلم ( تُجونغات ستة رئيسية ىي:  ُالثانوية اٜنكومية 

( تطبيق اٞنعرفة بطرؽ ديكن للط ب تطبيق اٞنواد الهت ِيف اٜنقيقية اٜنياة. 
( التفكًن مستول أعلى، كيتم تدريب الط ب ّتعلمها يف اٜناضر كاٞنستقبل. 

( مت تطويره على أساس اٞننهج الدراسي على ْعلى التفكًن النقدم كاإلبداعي. 
للغة العربية اٞنتعلقة القياسية الية كالوطنية كالصناعة كالعلـو مستول كاٞنواد دعم ا

( أصيلة، كاٞنعلمٌن تسعى ٔ( استجابة للثقافة. ٓكالتكنولوجيا كعادل العمل. 
٠نموعة كاسعة من إسرتاتيجية تقييم صاٜنة يعكس ٢نرجات التعلم اٞنتوقعة من 

 اٞنتعلمٌن.
لعربية يف اٞندرسة الثانوية على تعليم اللغة ا َُِّأما تنفيذ اٞننهج 

 اٜنكومية جونغات كما يلي:  
 على تعليم اللغة العربية َُِّنسبة كعناصر التغيًنات اٞننهج  -ُ
يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية  َُِّتطوير منهج الدراسية يف عاـ  

جونغات ىو وطوات أورل لتطوير اٞننهج القائم على الكفاءة الهت 
، كالهت تشمل الكفاءة اٞنواقف كاٞنعرفية ََِٔك  ََِْبدأت يف عاـ 

 كاٞنهارات بطريقة متكاملة.. 
 يةعلى تعليم اللغة العرب َُِّنسبة التطورة اٞننهج  -(أ 

قاؿ استاذ أهنار "تطوير اٞننهج الدراسية الهت يتعٌن القياـ بو بسبب 
٠نموعة متنوعة من التحديات، سواء التحديات الداولية 

 .كىي: َُٗكاٝنارجية"

                                                           
 َُِٓمارس  ِْاٞنقابلة مع مدرساف اللغة العربية، اهنار كا٘ند نيزار,  َُٗ



 التحديات الداولية. -(1
)ٖنانية( معايًن الرتبية الوطنية كالهت تشمل  ٖٓنقيق من  

تية القياسية امعايًن اإلدارة كمعايًن التكاليف، كالبنية التح
كاٞنعلمٌن كمعايًن العاملٌن يف ٠ناؿ التعليم، معايًن اتول كاٞنعايًن 

 العملية كمعايًن التقييم، كمعايًن الكفاءة.
تطوير سكاف اندكنيسيا يتظهر من منو السكاف يف سن 
منتجة. اٞنوارد البشرية ىي اإلنتاجي العمر كفًنة إذا كاف لديو 

ات تكوف عاصمة  جم غًن عادم. الكفاءة كسوؼ تنمية اٞنهار 
كمع ذلك، إذا دل يكن لديك الكفاءة كتنمية اٞنهارات ستكوف 

 بالت كيد عبئا.
 التحديات اٝنارجية. -(2

التحديات اٝنارجية الهت تواجهة العادل من التعليم، من بٌن 
أمور أورل، تتعلق بالتحديات اٞنستقبل، كالكفاءات اٞنطلوبة 

كتطوير اٞنعرفة كالرتبية، فل  عن  يف اٞنستقبل، كالتصور العاـ،
 العديد من الظواىر السلبية الهت تنش .

على تعليم اللغة العربية يف اٞندرسة  َُِّوصائص تنفيذ اٞننهج  -(ب 
 الثانوية اٜنكومية جونغات.

على تعليم اللغة العربية يف  َُِّأمااٝنصائص تنفيذ اٞننهج 
 َُُاٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات كما يلي:

اتول اٞنناىج ىي اإلوتبار الكفاءة من  يث الكفاءات  -(1
( فئة كزيادة ادد يف الكفاءات األساسية KIاإلوتصاص )

(KD.اٞنواد التعليمية ) 
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( كصفا القاطع من الكفاءة يف KIكفاءة اإلوتصاص ) -(2
جوانب اٞنواقف كاٞنعرفة كاٞنهارات )الوجدانية كاٞنعرفية كاٜنركية( 

ا الدارسٌن إذل مدرسة اٞنستول، كالطبقات الهت جيب أف يتعلمه
كاٞنوضوعات. الكفاءات األساسية ىي الصفات الهت جيب أف 
ديتلكها الطالب لكل فئة من و ؿ التعلم النشط الط ب 

 نظمت دينار كويهت يف عملية التعلم.
( ىو اوتصاص علم اٞنتعلمٌن KDالكفاءات األساسية ) -(3

نوية اٜنكومية ، كللمواد للمواد التعليمية  يف اٞندرسة الثا
 الدراسية يف فئة معينة.

الكفاءات األساسية كالكفاءات األوتصاص يف التعليم  -(4
األساسي السابقة يف ٠ناؿ اٞنواقف بينما يف التعليم العارل يف 

 القدرة الفكرية )القدرة اٞنعرفية عالية(.
الكفاءات األساسية يف عناصر التنظيمي )عناصر تنظيم(  -(5

االوتصاص ىو ٗنيع العمليات دينار كالتعلم كضعت األساسي 
 لتحقيق الكفاءة يف اٞنهارات األوتصاص.

مت تطوير الكفاءات األساسية تقـو على مبدأ الرتاكمي، يعزز  -(6
بعلها بعلا )تعزيز( كالتخصيب بٌن اٞنواد الدراسية كمستول 

 التعليم )األفقي كالعمودم اٞننظمات(.
م ٞنوضوع فصل الوا د اك اٞنواد منهجية اٞنتقدمة كدراسة تصمي -(7

الوا د يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية. يف اٞننهجية توجد 
الكفاءات األساسي كاٞنواد التعليمي يف فصل العاشرة ّندرسة 

 جونغات.



وطة التعليمية الهت تنفيذ كضعت من الكفاءات األساسي  -(8
 للمواد الدراسية كفئات معينة.

 
على تعليم اللغة العربية باٞندرسة َُِّعملية التعليمية يف منهج  -(ج 

 ُُُالثانوية اٜنكومية جونغات.
على تعليم اللغة العربية َُِّعملية التعليمية يف منهج 

باٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات ينقسم اذل قسمٌن كىي: عملية 
 الداولية كعملية اٝنارجية. 

 عملية الداولية بناء على مبادئ التالية: -(1
عملية التعليمية اٞنناسبة مع مواد التعليمية يف  عملية الداولية ىي -(أ 

 منهج التعليم كأندامها يف الفصل كاٞندرسة كاإلجتماعية.
عملية التعليمية يف اٞندرسة الثانويىة اٜنكومية جونغات  -(ب 

 بناء على وطة التعليمية الهت تتطور اٞندرس. 
عملية التعليمية بناء على مبادئ التعليمية الط ب الناشطات  -(ج 

فهموف الكفاءة األساسية ككفاءة اإلوتصاص يف درجة لي
 الكاملة. 

تطوير عملية التعلم على أساس اإلوتصاص يف الكفاءة اتول  -(د 
كىذا ىو العلم الذم ىو اتول الذم من إتقاف كتعلم اٞنباشرة 
)تعليم اٞنباشرة(. اٞنهارات اإلدراكية كاٜنركية التنموية الطبيعة ىي 

ن تدريب )قابلة للتدريب( كيدرس مباشرة اتويات الهت ديك
)التعليم اٞنباشر(. عملية التعلم ينتج مباشرة اٞنعارؼ كاٞنهارات 
بشكل مباشر أك دعا إليو ت ثًن التعليمي. بينما يتم تطوير 
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اٞنواقف من و ؿ عملية التعلم بطريقة غًن مباشرة )التدريس غًن 
 اٞنباشر(.

التنفيذىا بٌن االجتماعات مع تعليم الكفاءة اتول ىي تنموية  -(ه 
غًنىا من االجتماعات كيعزز بعلها بعلا بٌن اٞنوضوعات مع 

 موضوعات أورل.
عملية التعليمية )غًن مباشرة( كحيدث يف أم أنشطة التعليمية  -(و 

الهت ٓندث يف الفصوؿ الدراسية كاٞندرسة كاٞننزؿ كاتجمتمع. عملية 
)اٞننهج اٝنفي( بسبب اٞنواقفة التعليمية ال مباشرة ال خيفى اٞننهج 

اٞنتقدمة يف عملية التعليمية ال ينبغي أف تكوف مدرجة يف اٞننهج 
(، األمر الذم جعل RPPالفورم، كالتعلم وطة التعليمية )

 اٞنعلم.
تنفيذ التدريس الع جية ٞنساعدة اٞنتعلمٌن على إتقاف الكفاءات  -(ز 

فيذىا على الهت تعانية من نقص. تعليم الع جية تصميمها كتن
أساس نقاط اللعف كجدت من و ؿ ٓنليل نتائج االوتبارات 
كاالمتحانات، كإ الة كل متعلم. مت تصميم التدريس الع جية 
لألفراد أك ٗناعات أك فئات كفقا لنتائج التحليل للمتعلمٌن 

 إجابات.
تقييم نتائج التدريسية ٗنع اٛنوانب الكفاءة التعليمية، كالتكوينية  -(ح 

تبعو النتائج عن طريق التعليم الع جية للماف كسرعاف ما 
 التمكن من الكفاءات على مستول مرضيا.

إوتار الكفاءة الط ب با اوتبار قراءة القرآف كقراءة  رؼ  -(ط 
 اٟنجائية. 

 



 عملية اٝنارجية  -(2
عملية اٝنارجية ىي أنشطة اٞندرسة اٞنستخدـ للط ب يف وارج   

لمناىج الدراسية كاألنشطة الهت التدريسية، اٞننهج القياسي امتدادا ل
نفذت بتوجيو من اٞندرسة هبدؼ تنمية الشخصيتو كمواىبو، 
كاٞنصاحل، كقدرات اٞنتعلمٌن أكسع أك اٞنصاحل اٝنارجية الهت كضعتها 
اٞنناىج الدراسية. كبناء على ىذه التعريف، مث النشاط يف اٞندرسة 

اطا أك وارج اٞندرسة اٞنتعلقة مهمة لتعلم موضوع ليس نش
 ُُِال منهجية.

كيتم ذلك عن أنشطة التعليمية اٞننهجية الهت صممت ألنشطة 
اٝنارجية كأنشطة التعليمية مواعيدة اٞننتظمة كل أسبوع. تتكوف األنشطة 
اٞنوصوفة األنشطة اإلجبارية كاالوتيارية. الكشفية ىي األنشطة اٞننهجية 

تائج على النحو دعم إلزامية. تقييم األنشطة اٞننهجية إلزامية تستخدـ الن
 عناصر عملية الداولية.

على تعليم اللغة  َُِّكالتخطيط الذم ينفذ اٞننهج   
العربية يكوف مناسبا بو. فالتخطيط ىو كعملية اوتيار اٝنطوات الهت سيقدـ 
اٞندرسوف عن برنامج التعليم.  هت تكوف عملية التعليم ككفاءة الفعالية. أكال 

ككفاءة األسسية ٞننهج التعليم اللغة العربية، تتبع  عند ٓنليل معيار الكفاءة 
اٞندرسة ّنعيار الكفاءة ككفاءة األساسية من مدرسة الثانويىة اٜنكومية 

 جونغات.
كما قاؿ األستاذ أهنار عن سبب يف إتباع اٞندرسة من اٞندرسة 

 الثانويىة اٜنكومية جونغات:
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جونغات مشهور. ألف  "أف اللغة العربية يف اٞندرسة الثانويىة اٜنكومية
اللغة العربية أ د يستخدموف باٞندرسة الثانويىة اٜنكومية ٓنت ىيئة السيكف 
الرتبوية يف اللومبوؾ الوسطى. كمدرسة األورل يستخدموف اللغة األورل 

 ُُّعلى سبيل اٞنثاؿ اللغة اليبانية ك الفرنيسية كغًنىا".
ة جونغات يعين لذلك اٞننهج اٞنختار يف اٞندرسة الثانويىة اٜنكومي

 ألف ىذا اٞننهج مناسب من ىذه اٞندرسة.  َُِّمنهج 
ككما ذكر يف البيانات عملية التعليم السابقة ، أهنا ٓنتول كذلك على 
ث ثة وطوات أك أنشطة األساسية الهت تتكوف من اإلكتشاؼ كالتفصيل 
كالتصديق. مث بعد أف ينتهي خيتم اٞندرس عن عملية التعليمية. كعملية 

تعليم يف اٞندرسة الثانويىة اٜنكومية جونغات اللومبوؾ الوسطى، أكال : ال
اٞنقدمة، قبل بدأ الدرس ألقى اٞندرس  ٓنية الس ـ، كأمر الط ب بقراءة 
الدعاء بنفس مث قرأ اٞندرس كشف اٜنلور، مث بدأ اٞندرس باألنشطة 

طريقة األساسية لعملية التعليمية. شرح اٞندرس اٞنواد اللغة العربية ب
 التقليدية.كأكثر اللغة اٞنستخدمة ىي اللغة اإلندكنيسية.

بعد شرح اٞنواد التعليمية قسم اٞندرس الط ب اذل ٠نموعات، يطلب 
من كل ٠نموعة تركيب الكلمات كالسياؿ عن الدركس، كبعد ذلك ٕنسح 
اٞندرس الط ب أف يعملوف الواجبات أماـ الفصل كَنوار الفصوؿ الدراسية، 

كن للمدرس أف يتحقق عليهم كرؤيتهم, كأكثرىم يعملوف الواجبات ُنيث دي
أماـ الفصل، كيشكل اتجمموعات لكن الط  من ال ينلم يف  ل اٞنهمة 
يساعد أصدقاء الكافركف. كعندما جاء اٞندرس لتفتيش اتجمموعات سيظهر  
ك هنم منشغلة باالواجبات، كعند ذىب اٞندرس إذل فرقة األورل سوؼ تبدأ 

مرة أورل. ال تبذؿ اٛنهد يف  ل الواجبات كييحدث مع صديقتهم اللعب 

                                                           
 َُِٓماريس  ِٓاٞنقابلة مع نائب الرئيس اتجماؿ اٞننهج، أهنار  ُُّ



كالتساعد فرقتهم اال الكافركف. مث بعد إكماؿ الواجبات سيتبادؿ 
اتجمموعات الواجبات لتقـو كل اتجمموعة بفحص كاجبات ٠نموعة األورل. 
كعندما أمر اٞندرس ُنل الواجبات دل يعطى اٞندرس مدة ١نددة ٜنلها،  ىت 

تهي الدركس ٞنناقشة صحة الواجبات، ألف اٞنناقشة الواجبات عندما ين
  ُُْستجرم يف كقت ال ق.

كقبل رجوع الط ب، ال ٓنقق اٞندرس فهم الط ب للمواد ىل 
, كالدرس ال يعطى الط ب الواجبات اٞننزلية  يفهموف اٞنواد ذلك اليـو

درس ٞنمارسة مهارريم يف اللغة العربية، كعندما ينتهي الوقت، يقوؿ اٞن
كدل أجد البا ث عن األنشطة  ُُٓالس ـ كترؾ الفصوؿ الدراسية.

 وتتامية يف عملية التعليمية. اإل
بعد أف عرض البا ث كٓنليلها، كجد البا ث من عملية التعليمية يف 
مدرسة الثانوية اٜنكومية جونغات عن التنفيذ اٝنطة التعليمية, كعملية 

 ٞنقدمة كاألساسية كاإلوتتاـ.التعليم ينقسم اذل ث ثة أقساـ كىي: ا
 

على تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانويىة  3102المراقبة المنهج  -د 
 جونغات 0الحكومية 

على تعليم اللغة  َُِّأما اٞنراقابة  ىي لقياس  كفاءة اإلدارة تنفيذ اٞننهج 
اٞنراقبة، العربية، من  يث التخطيط كالتنظيم كالتنفيذ. أنشطة التعليم حيتاج إذل 

من و ؿ اٞنراقبة ديكن أف ي  ظ تقدـ التعليم لدم الطلبة، ذلك لوضع اٟناـ 
 وؿ اكتسابات كمعرفة الط ب،   ىت أف ديكن أف خيطط ما ينبغي أف يقـو بو 

 ُُٔيف كقت ال ق.
                                                           

 َُِٓمارس  ِْ اٞن  ظة عملية التعليمية اللغة العربية يف فصل العاشرة ُُْ
 َُِٓمارس  ِْاٞن  ظة عملية التعليمية اللغة العربية يف فصل العاشرة  ُُٓ
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 كما قاؿ األستاذ أهنار:
على  َُِّجونغات تنفيذ اٞنراقبة منهج  ُ"يف مدرسة الثانوية اٜنكومية 

يم اللغة العربية  تتكوف من مراقبة الرئيس اٞندرسة كمراقبة عملية التعليم ، أما تعل
مراقبة استخداـ من رئيس اٞندرسة ىي مرة يف شهر بطريق اللقائات الشهرية،  ك 
مراقبة استخداـ من معلم اللغة العربية ىي باستخداـ تقييم اٞننهج الدراسية سواء 

   ُُٕمن التكويين أك تلخيصي 
ـ النتائج التعليم اللغة العربية ك داة القياسية يف معرفة ٤ناح األىداؼ يستخد

منهج التعليم. ٞنعرفة اٞنقدار التعليم ادد ٓنقيق بعد عملية. تقـو اللغة ىو جزء 
من عناصر قياس نتائج الط ب. كمصادر للمعلومات  وؿ نتائج التعليم اللغة 

كالتقوًن ىو اٜنصوؿ اٞنعلومات عن  العربية  ىت نعرؼ مهارة الط ب يف اللغة.
اٞنشكل كالصعوبة الهت التوجيها الط ب يف تعليم اللغة العربية، ٞنعرفة نتائج 
التعليم الط ب، يقـو اٞندرس بإجراء اإلوتبار سواء كاف مكتوبا اك على شكل 

 اإلوتبار عملي، كما قاؿ أستاذ ػ هنار:
تبار اٜنقيقي أيلا، لكل "عمل اٞندرس عادة ىو اوتبار التحريرم كاإلو

 ُُٖأسبوع فيو عملية التقوًن على األقل مرة كا دة، أما ٓنريريا أك ٓنقيقيا".
اٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات ال ٔنتلف عن اٞندرسة األورل يف إجراء 
اإلوتبارات اليومية، يعين  اإلوتبار يف نصف السنة كاإلوتبار النهائي. قاؿ 

 أستاذ أهنار: 
وتبار اليومية أربع مراة لكل شهر، كيزيد اإلوتبار يف نصف السنة "تقـو اإل

 ُُٗكاإلوتبار النهائي  هت تكوف ست اإلوتبارات للمر لة.
 كقاؿ أ د الطالبة :

                                                           
 َُِٓماريس  ِٓاٞنقابلة مع نائب الرئيس اتجماؿ اٞننهج، أهنار  ُُٕ

 َُِٓماريس  ِٓاٞنقابلة مع نائب الرئيس اتجماؿ اٞننهج، أهنار  ُُٖ

 َُِٓماريس  ِٓتجماؿ اٞننهج، أهنار اٞنقابلة مع نائب الرئيس ا ُُٗ



"َنانب اإلوتبار التحريرم، ىناؾ أيلا إوتبار التطبيقي، اإلوتبار التطبيقي 
الكتب اٞندرسي يظهر أف اٞندرس يعلم كيعطى اإلوتبار  وؿ الفصل من وارج 

ألف كل منا من الكافركف ىم ال يستطيع اللغة العربة جيد  هت تكامل باإلوتبرت 
 َُِالبسيطة  ىت تفهموف اللغة العربية كيعرفوف  رؼ العربية"

 كمن مقابلة البا ث مع أ د اٞندرس اللغة العربية فقاؿ:
ح "أف النتيجة الط ب من اإلوتبار قد كصل اذل معيار النتيجة من منه

على اإلوتبار التحقيقي، كيتنجهم معدؿ ٙنسة كسبعوف. ألهنم يتعلموف  َُِّ
 ُُِاللغة العربية نقيصا يف أسبوع.

على تعليم اللغة العربية  َُِّقدـ اٞندرسوف بإوتبار من كتب اٞننهج 
كزائدة من اوتبار اٞندرسوف، اإلوتبار اٞنستخدمة ىي اإلوتبار التحريرم 

نصف الشهر يعطى اٞندرسوف الواجبات البسيطة   اٞنتعددة،  كيف امتحاف يف
كتصميم ككتابة األسئلة، مث جيمعوف نتجية اليومية ليزيد اوتبرت األورل. 
كاإلوتبار اآلوًن الذم يقجمو اٞندرسوف ىو اإلوتبار يف نصف السنة كيستخدـ 
 اٞندرسوف اإلوتبار اٞنعددة أيلا، ىذا اإلوتبار يتلمن اذل اربعٌن تسئلة كال يقدـ

 ُِِاٞندرسوف اإلوتبار الشفهي، ككل اإلوتبار يعين إوتبار اٞنتعددة.
يف عملية التقوًن، أراد اٞندرسوف أف يعرؼ مدم فهم الط ب ّنواد 

على تعليم اللغة  َُِّالدراسية، كليعرؼ أيلا ىل قد ٓنقق أىداؼ من منهج 
اٞنعينة ٞنعرفة ىل  العربية، يف عملية التقوًن لتعليم اللغة العربية ٥نتاج اذل األدكات

حيقق األىداؼ أـ ال؟. كما قد شرح سابقا، لتقييم الكفاءة الط ب على اٞنواد 
الدراسية ىو اإلوتبار. اإلوتبار اللغة ينقسم اذل قسمٌن، يعين اإلوتبار التقليدم 
كاإلوتبار التكاملي، اإلوتبار التقليدم ٞنعرفة الط ب من عناصر اللغة اٞنعينة  

                                                           
 َُِٓماريس  ِٓاٞنقابلة مع الطالبة يف فصل العاشرة، استقامة  َُِ
 َُِٓماريس  ِٓاٞنقابلة مع مدرس اللغة العربية، أ٘ند نيزار ىاشم،  ُُِ

 الوثائق من النتيجة اإلوتبار التعليم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية جونغات. ُِِ



فردات اك القواعد اللغة، أما اإلوتبار التكاملي ىو الذم كااألصوات كاٞن
يستخدـ لنيل اٞنعرفة عن كفاءة الط ب يف استعماؿ اللغة السياقية، كلقياس  
كفاءة اللغة، ديكن أف ْنرم إوتباراف )إوتبار التحريرم ةاإلوتبار الشفوم( كما 

 شرح البا ث سابقا. 
ة جومغات بإجابة الط ب األسئلة كتنفيذ اإلوتبار اللغة يف مدرسة الثانوي

الهت يقدمها اٞندرس، كرأل البا ث عن اإلوتبار من اٞندرس لتقوًن اللغة العربية 
غًن مناسب عن اٞنعيار الكفاءة يف ىذه اٞندرسة، ألف األىداؼ عملية اٞننهج 

على تعليم اللغة العربية لتفهيم الط ب القواعد األسسية للغة العربية  َُِّ
الط ب نطق اٜنركؼ اٟنجائية تصحيحا. كلكن التدريبات اك اإلوتبار كيعرفوف 

الذم يقدـ اٞندرس عادة لقياس كفاءة الط ب عن اٞنفردات اك اإلكماؿ اٛنمل 
لتكوف ٗنلة مفيدة كي مر الط ب لنطق اٜنرؼ اٟنجائية. كال يوجد فيو سياؿ 

وتبار اٞنتعددة، لقياس كفاءة عن القواعد, اإلوتبار الذم يقدـ اٞندرس ىو اإل
رأل البا ث من األ سن لو كاف اإلوتبار اٞنقدـ مناسب ّنا يدرس الط ب 

 ككذلك األىداؼ التعليم.
كنتيجة الط ب قد تكوف على اٞنعيار ادد، لكن رأل البا ث أف 
نتيجتهم دل يظهر قدراىم عن فهم مادك التعلم اللغة العربية. تسهل الط ب يف 

صعب عليهم التطبيق يف اٜنوار كاادثة باللغة العربية. لذلك إجابة السياؿ لكن ي
أف اإلوتبار الشفوم أمر ضريرم, كما يف عملية التعليم كاف اٞندرس عادة تطبيق  

 كتابة  رؼ اٟنجائية كقراءريا كتطبيق اٜنوار. 
رأم البا ث أف اٞنراقبة ىي عملية معرفة كفاءة التخطيط اددة ٞننهج 

اللغة العربية، كاف التخطيط أ د من كيفية لنيل األىداؼ يف  على تعليم َُِّ
. كاألدكات لقياس النجاح األىداؼ منو اإلوتبار ٓنريريا كاف اـ َُِّّننهج 



شفويا. يستخدـ اإلوتبار اٞنناسب ّنعيار الكفاءة ٞندة التعليم  ىت تكوف نتيجة 
 الط ب لقياس كفاءة الط ب يف الدرس.  

 
 مناقشة نتائج البحثالمبحث الثالث : 

على  َُِّبعد ٓنليل البيانات السابقة، يريد البا ث اٞنناقشة إلدارة تنفيذ اٞننهج 
تعليم اللغة العربية ّندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات لوبوؾ الوسطى. من  يث 

 التخطيط كالتنظيم كالتنفيذ كاٞنراقابة. كاٞنناقشة البا ث كما يلي: 
تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية  على 3102تخطيط المنهج  -أ 

 جونغات 0الحكومية 
فإف مفهـو   كيقصد بتخطيط اٞننهج أك تنظيم اٞننهج أك تصميم اٞننهج،

ٔنطيط اٞننهج على تعليم اللغة العربية، كمادة تعليمية، كفقا للميلف يتكوف من 
 مرا ل اآليت:

 اال تياجات الط ب يف تعليم اللغة العربية. -1
جونغات على تعلم  ُمدرسة الثانوية اٜنكومية  ؼ الفلسفي يفأىدا -2

 اللغة العربية
 ٓنديد تصميم اٞننهج الدراسية -3

كما يطلق عليو البعض تلك العملية التمهيدية الهت يقـو هبا اٞنختصوف لوضع 
اٞنواصفات  كاٞنعايًن التطويرية كالتنفيذية الهت ٔنص عناصر أك مكونات منظومة 

 كتوضيح الع قات الهت تربط بينها. اٞننهج اٞنقرتح،
باٞندرسة الثانوية  َُِّٔنطيط عملية تعليم اللغة العربية على اٞننهج 

اٜنكومية الهت وططو اٞندرس كاف منظما كما شرح البا ث السابق، يعين  تتعلق 
بتحليل اٞنعيار اللغة العربية، مث ٓنديد األىداؼ منو، كاوتيار اٞنواد التعليمية ٟنا 

ة ّنعيار الكفاءة ككفاءة األساسية، كبعده خيتار التسهي ت ٞنساعدة ع ق



على تعليم اللغة العربية يف الفصل اك من وارج الفصل،  َُِّاستخداـ اٞننهج 
ف  بد عن يصمم اٞندرس إلستخداـ منهج التعليم اللغة العربية عن طقم التعليم 

 لتعليم (. )برامج السنوم، برامج اٞنر لي،قرار الدراسي كوطة ا
 َُِّرأل البا ث، أف من ٓنليل معيار الكفاءة ككفاءة األسسية للمنهج 

على تعليم اللغة العربية يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات دل تكن كاسعا 
كشام ، أف معيار الكفاءة ىنا يعين أساس كتابة اٜنرؼ اٟنجائية فحسب. ليس 

ض الت ميذ من الكافركف. كأىدافو ٔنطيط فيو معيار الكفاءة ٞنهارة اللغة ألف بع
 الط ب عن كفاءة األسسية اددة. كتطبيقها بالكتابة كااكرة. 

يف إوتيار التسهي ت التعليم، كانت التسهي ت الهت تساعد عملية للمنهج 
على تعليم اللغة العربية يف ىذه اٞندرسة ىي اٛنهاز كالسبورة فقط، كرأل  َُِّ

م دل تكن ابتكاريا، ألف التسهي ت للمنهج التعليم اللغة العربية البا ث ىذا الذ
 مو دة. كحيتاج أف يزاد تسهي ت اآلورل كمثل البطاقة اك غًنىا. 

مث يف طقم التعليم، رأل البا ث عن التحديد طريقة التعليم قبل ٔنطيط 
اٝنطوات التعليم من أ سن اٝنطوات ٝنطة التعليم، ألف التحديد عن طريقة 

لتعليم، سيقدـ اٞندرس منهج التعليم كضحا. لذلك أف ٔنطيط التعليم كالتعلم ا
الهت ستقدـ اٞندرس من الفعالية كالتمثيلية،  ىت يوصل النجاح ب ىداؼ التعليم 
كالتعليم. مث من  يث معيار الكفاءة ككفاءة األساسية للط ب اٞنناسب عن 

 اٞنواد التعليمية.  
 يتبٌن لنا أف ٔنطيط اٞننهج  : كبالنظر يف اٞنفهـو السابق

 بناء –تنظيم    –يسمى أ يانان  تصميم  -ُ
 عملية منظمة يقـو هبا ٢نتصوف .  -ِ
 عملية تتلمن مواصفات كمعايًن تطويرية كتنفيذية.  -ّ



متعلق ّنكونات اٞننظومة اٞننهجية  كيتناكؿ شكل كطبيعة الع قات   -ْ
 بينها.

رتيبان معينان لكل العوامل الهت يعد ترتيبان لعناصر اٞننهج أك دلي ن يصف ت  -ٓ
 توجو التدريس ٥نو األىداؼ .

عملية يتم عن و ٟنا تصور الع قات بٌن عناصر اٞنوقف التعليمي من  -ٔ
 جهة، ك٢نرجات التعليم من جهة أورل.

 تصور مستقبلي ٞنا سيكوف عليو اٞننهج اٞندرسي. -ٕ
 وطوات ٔنطيط اٞننهج يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات

 التربير اٞننطقي لعملية التخطيط كٓنديد ٠ناؿ اٞننهج. -ُ
 دراسة كٓنليل السياسة الرتبوية كتشخيص  اجات اتجمتمع كاٞنتعلمٌن. -ِ
 صياغة األىداؼ الرتبوية  ترتجم السياسة كتليب اٜناجة . -ّ
 اوتيار ١نتول اٞننهج كتنظيمو . -ْ
 اوتيار وربات التعلم كتنظيمها . -ٓ
 كنشاطاتو كمصادره كمواده .اوتيار طرائق التدريس  -ٔ
 ٓنديد اجراءات التقوًن ككسائلو .  -ٕ

 
على تعليم اللغة العربيىة في المدرسة الثانوية  3102تنظيم المنهج   -ب 

 جونغات 0الحكومية 
 ُِّقد شرح البا ث يف السابق، كينقسم تنظيم اٞننهج الدراسية إذل قسمٌن: 

 ىياكل األفقية -1
على تعليم اللغة العربيىة  َُِّاٟنيكل األفقي يف تنظيم اٞننهج 

 ىنا ث ثة أشكاؿ: جونغات ُباٞندرسة الثانوية اٜنكومية 
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 َُِٓفربايًن  َِاٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات، اٛنح ١نمد التى سواردم، اٞنقابلة مع ريس  



 اٞنوضوعة التفصلية  -(أ 
 موضوعات اللغة العربية جونغات ُيف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية 

 ينقسم اذل موضوعات كىي ١نادثة ك إم ء ك تعليم الكتابة اللغة العربية. 
 ٠نموعة اٞنوضوعة -(ب 

جونغات تكوف  ُالعربية يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية تعليم اللغة 
 الدمج بٌن نظاـ منهج تعليمية متكاملة مع موضوعات منفصلة.

 ىيكل الرأسي -2
على تعليم اللغة العربية ىو  َُِّىيكل الرأسي التنظيم يف منهج 

من و ؿ ٓنديد ااكر الكربل لكل مادة دراسية كالعناصر الهت يتكوف منها  
ألبواب كتنظيم ذلك يف أطر متعاقبة ك٠نموعات من اٞنواضيع كل ١نورا

اٞنتسلسلة ليكوف الوسط الرتبوم عن استعداد كامل كتاـ ليستقبلها كالعمل 
ّنوجبها كلتحقيق شيء من التوازف جيب القياـ قبل كل شيء بتحديد 

 اٞنرا ل التعليمية للسنوات الدراسية.
يم اللغة العربية منها على تعل َُِّأف الوظيفة من تنظيم منهج  

ٓنديد اٞنعلمٌن يف التعليم كمسيكليتهم عن مواد الدراسية، كتطوير 
التسهي ت من اوتيار طريقة التعليم اللغة العربية، كالتقسيم من عناصر اللغة 

على تعليم اللغة العربية يف مدرسة  َُِّكالتعليم. قاـ بتنظيم اٞننهج 
التعليم ث ثة مدرس، كيكوف اٞندرس  الثانوية اٜنكومية جونغات كمسيكلية

القائم ّنسيكلية مناسبا ّنجالة اللغة العربية. ُنيث يستطيعوف اٞندرسوف 
 اٞنستخدموف تطوير التخطيط من عملية التعليم، 

يف تطوير التسهي ت، كجب اٞندرس اللغة العربية يتطور اٞنصادر  
اٜنكومية جونغات التعليم ككتب الدراسية،التسهيل يف اٞندرسة الثانوية 



متحددة، لذلك حيتاج اذل زيادة  ىت الط ب يدرسوف بالتسهي ت. 
 كالوسائل التعليم اٞنستخدمة دائما باٛنهاز  كالكتاب الدراسي. 

على تعليم اللغة العربية ال بد فيو  َُِّمن كظيفة التعليمية اٞننهج 
باستخداـ  اوتيار اٞنسيكلية  ىت يستطيع اٞندرس يتطور عملية التعليمية

 طريقة التعليمية اٞنعصرة.  
على تعليم اللغة العربيىة في المدرسة الثانوية  3102تنفيذ المنهج  -ج 

 جونغات 0الحكومية 
الثانوية اٜنكومية  على تعليم اللغة العربية يف اٞندرسة َُّّتنفيذ اٞننهج  -ُ

 جونغات حيتول أربعة أنشطات كىي: 
 العربية .تطوير اإلسرتاتيجة يف تعليم اللغة  -(أ 
 تطوير الربامج ليمتع يف اللغة العربية. -(ب 

 عملية التعليم يف تعليم اللغة العربية. -(ج 
 التقوًن يف تعليم اللغة العربية. -(د 

كينقسم تنفيذ اٞننهج الدراسية إذل  Oemar Hamalikكأما بالنسبة للرأم  
مستويٌن، مها تنفيذ اٞنناىج اٞندرسية كمنهج الصف اٞنستول. دكرا يف اٞندرسة ىو 

 َُّّمدير اٞندرسة كالعمل على مستول الطبقة ىو اٞنعلم. تنفيذ اٞننهج اٞننهج 
على تعليم اللغة العربية يف مستول اٞندرسية جيب على مديرم اٞندارس أف ينفذكا  

 كما يلي:
 تنظيم التخطيط السنوم -(أ 
 تنظيم تنفيذ األنشطة -(ب 

 رئيس االجتماع -(ج 
 تصنيف القرار -(د 



على تعليم اللغة العربية. جيب تعيٌن تقسيم كظيفة  َُّّتنفيذ اٞننهج 
ىف تعليم اللغة العربية. تقسيم إذل ث ثة أنواع َُِّاٞنعلمٌن إدارية تنفيذ اٞننهج  

 األنشطة اإلدارية، كمها :
 اجبات التدريستقاسم الو  -(أ 
 توزيع الواجبات إلشراؼ اٞنادة اإلضافية -(ب 
 104تقسيم اٞنهاـ التدريس اٝنصوصي. -(ج 

على تعليم اللغة  َُِّتنفيذ عملية التعليم ىو تنفيذ التحطيط ٞننهج 
العربية، التنفيذ ىنا يكوف بتنفيذ معيار الكفاءة اٞنددة،  ىت ٤نح أىدافو كاىداؼ 

على  َُِّتعليم اٞندرس اٞنادة اددة. معيار الكفاءة ككفاءة األسسية ٞننهج 
 عيار اددة. تعليم اللغة العربية يف ىذه اٞندرسة مناسب ّن

كيف عملية التعليم تتكوف من ث ثة أنشطة ىي: اٞنقدمة كاألنشطة 
الثانوية اٜنكومية جونغات يستخدـ تلك األنشطة.  األساسي كاإلوتتاـ، اٞندرسة

يعين يف اٞنقدمة إلقاء اٞندرس التحية بالس ـ يف اكؿ اللقاء داول الفصل، 
فحص  صور الط ب، كلكن يف استعداد مدرس الط ب ٞنتابعة التعليم. ك 

اٞنقدمة ال يربط اٞندرس اٞنادة الهت ستدرس باٞندة الهت ألقيت يف لقاء اٞناضي، 
رأل أستاذ أهنار "عملية ربط الدرس من عملية اٞنقدمة التعليمية، كنعرؼ بو  
كفاءة الط ب عن اٞنادة الهت قد مررت، رأل البا ث أننا ٥نتاج إليو، كتقدًن 

عن الدرس اٞندركسة.  كاإلوتتاـ اٝناص للمدرس عن اٞنواد  األسئلة الط ب
الدراسية، حيتاج اذل فحص معرفة الط ب عن الدرس الذم قد ألقي، صمم 
اٞندرس عملية اإلوتتاـ يف وطة التعليم. كلكن يف التنفيذ ترؾ اٞندرسوف أنشطة 

اٞنادة  اإلوتتاـ بعد التعليم.  ىت خيتم اٞندرس عن الدرس اٞنباشرة دكف تلخيص
 كال يفحص عنها. 
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رأل البا ث أف كظيفة تنفيذ ام تنفيذ التخطيط كٞنعرفة مدم فعالية 
على تعليم اللغة العربية. التنفيذ اللركرم ىو  َُِّالتخطيط يف ٤ناج اٞننهج 

التعليمية كصوال ارل تقوديية ٞنعرفة  الموادتنفيذ معايًن كفاءة اللغة العربية، تنفيذ 
 مدل كفاءة الط ب باللغة العربية. 

على تعليم اللغة العربية يف اٞندرسة الثانوية  َُِّاٞننهج  تنفيذعوامل 
جونغات غًن مناسب ألف الط ب ال يستطيعوا القراءة القرآف ك ال نطق اٜنرؼ 

بوية لستخداـ يف اٞندرسة اٟنجائية، كالكتاب اٞندرسي غًن رٚنية عن رئيس الرت 
على تعليم اللغة العربية ينقسم  َُِّالثانوية. لذلك اف العوامل تنفيذ اٞننهج 

 اذل قسمٌن:
 عوامل الكفاءة األساسية الط ب ك  -(أ 

 عوامل الوائل التعليم. -(ب 
  

على تعليم اللغة العربيىة في المدرسة الثانوية  3102مراقبة المنهج  -د 
 الحكومية جونغات

ات السابقة، أف األىداؼ من اٞنراقبة ىي لقياس كفاءة اإلدارة عن ذكر البيان
على تعليم اللغة العربية، من  يث التخطيط، التنظيم كالتنفيذ.  َُِّاٞننهج 

يف ىذه اٞندرسة. كٞنعرفة كفاءة الط ب  َُِّككجدنا أيلا عملية اٞنراقابة ٞننهج 
ؿ التعليم، كمسيكلية اٞنراقابة عن اللغة العربية. ٓندد اٞندرسة مسيكال لًناقب ٠نا

قاـ هبا مسيكلية ٠ناؿ اللغة العربية. فهم يراقبوف عملية التعليم داول  َُِّٞننهج 
الفصل أك وارج الفصل. كاٞنراقبة ىي الهت تلمن التنفيذ مطابق للتخطيط أك 
التنظيم. كيقدـ اٞندرس اإلوتبار لعملية تقوًن اللغة العربية. أف نتيجة الط ب يف 

 إلوتبار أ سن من تطبق  بالك ـ.ا



ىناؾ اٝنطوات يف عملية التقوًن باإلوتبار، منها األىداؼ من اإلوتبار، مث 
اوتبار طريقة، كاوتبار نوع الذم يستخدمو اٞندرس، كاإلوتبار لتعليم اللغة العربية 
يف ىذه اٞندرسة دل يكن ناجحا يف ٓنقيق أىداؼ التعليم كأىداؼ اإلوتبار. كاف 

بار اٞنستخدـ غًن مناسب ّنعيار الكفاءة ككفاءة األساسية من تعليم اللغة اإلوت
العربية، يستخدـ اٞندرس أكثر السياؿ الكفاءة الط ب عن الكلمة. اما معيار 
الكفاءة لتعليم اللغة العربية ٟنذه اٞندرسة ىو أساس الكتابة اللغة العربية كأساس 

 القراءة اٟنجائية.      
تخدـ لعملية التقوًن عًن متنوعة، كاٞنستخدـ اٞندرس عن كاإلوتبار اٞنس

اإلوتبار اٞنتحددة لقياس كفاءة الط ب يف الدرس اللغة العربية. الف بعض من 
الط ب ال يفهموف اللغة العربية ألهنم ال يستطيعوف أف يقرئوف  رؼ اٟنجائية، 

عن ذلك  لذلك اٞندرس ف بد اف يستخدـ اإلوتبار اٞنناسب اذل طلب اللاعف
 السبب. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الخامس

 الخاتمة

 ملخص نتائج البحث  -أ 
بعد اف حيلل البا ث من البيانات، استخلص البا ث عن إدارة تنفيذ اٞننهج 

على تعليم اللغة العربية قد استخدـ جيدا، لكن إذا مت ننظر إليها بشكل  َُِّ
التعليمية ك١ندد فيما يتعلق ٓنديدا، ديكن استخ ص بعض االستنتاجات من اٞننهجية 

 على تعليم اللغة العربية يف برنامج الدراسة اهنا: َُِّبتنفيذ اٞننهج 
 ُعلى تعليم اللغة العربية يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية  َُِّأف التخطيط منهج  -1

 جونغات اللومبوؾ الوسطى يتكوف من: 
 اال تياجات الط ب يف تعليم اللغة العربية. -(أ 

الط ب حيتاج اذل كسائل التعليمية مثل الكتاب اٞندرسي اٞنناسب 
كحيتاج اذل معلم اللغة العربية اٞنهنية يف تدريس اللغة  َُِّّننهج 
 العربية. 

جونغات على تعلم  ُمدرسة الثانوية اٜنكومية  أىداؼ الفلسفي يف -(ب 
 اللغة العربية ىي.

 أف يكوف الط ب يستطيعوف القراءة القرآف. -(1
 وف الط ب يستطيعوف القراءة  رؼ اٟنجائيةأف يك -(2
 أف يكوف الط ب يفهموف كتب اللغة العربية -(3
 أف يكوف الط ب يستطيعوف اف يتكلم باللغة العربية -(4

 ٓنديد تصميم اٞننهج الدراسية -(ج 



على تعليم اللغة العربية  َُِّٓنديد تصميم اٞننهج الدراسية ٞننهج 
د ألىداؼ منهج التعليم اللغة تتكوف من معيار الكفاءة األساسية، ٓندي

العربية، مث إوتيار مواد التعليم اٞنستخدمة، شيئ آور عن عملية 
التخطيط يعين التصميم التعليم كربامج السنوم كبرامج اٞنر لي كالقرار 

 الدراسي مث وطة التعليم
 ُعلى تعليم اللغة العربية يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية  َُِّالتنظيم يف منهج  -2

 غات اللومبوؾ الوسطى ىو إذل قسمٌن:جون
 ىيكل األفقية - أ

على تعليم اللغة العربيىة  َُِّىيكل األفقي يف تنظيم اٞننهج 
 ىنا ث ثة أشكاؿ: جونغات ُباٞندرسة الثانوية اٜنكومية 

 اٞنوضوعة التفصلية  -(1
 موضوعات اللغة العربية جونغات ُيف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية 

ينقسم اذل موضوعات كىي ١نادثة ك إم ء ك تعليم الكتابة اللغة 
 العربية. 

 ٠نموعة اٞنوضوعة -(2
جونغات تكوف  ُتعليم اللغة العربية يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية 

 الدمج بٌن نظاـ منهج تعليمية متكاملة مع موضوعات منفصلة.
 ىيكل الرأسي -(3

م اللغة العربية على تعلي َُِّىيكل الرأسي التنظيم يف منهج 
ىو من و ؿ ٓنديد ااكر الكربل لكل مادة دراسية كالعناصر الهت 
يتكوف منها كل ١نوراألبواب كتنظيم ذلك يف أطر متعاقبة ك٠نموعات 
من اٞنواضيع اٞنتسلسلة ليكوف الوسط الرتبوم عن استعداد كامل كتاـ 



قياـ قبل  ليستقبلها كالعمل ّنوجبها كلتحقيق شيء من التوازف جيب ال
 كل شيء بتحديد اٞنرا ل التعليمية للسنوات الدراسية

 
 ُعلى تعليم اللغة العربية يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية  َُِّتنفيذ اٞننهج  -3

( تعلم ذم معىن، كربط التعلم يف اٜنقيقية ُجونغات يتكوف من ستة رئيسية ىي: 
اد الهت تعلمها يف اٜناضر ( تطبيق اٞنعرفة بطرؽ ديكن للط ب تطبيق اٞنو ِاٜنياة. 

( التفكًن مستول أعلى، كيتم تدريب الط ب على التفكًن النقدم ّكاٞنستقبل. 
( مت تطويره على أساس اٞننهج الدراسي على مستول كاٞنواد دعم ْكاإلبداعي. 

اللغة العربية اٞنتعلقة القياسية الية كالوطنية كالصناعة كالعلـو كالتكنولوجيا كعادل 
( أصيلة، كاٞنعلمٌن تسعى ٠نموعة كاسعة من ٔ( استجابة للثقافة. ٓ. العمل

 إسرتاتيجية تقييم صاٜنة يعكس ٢نرجات التعلم اٞنتوقعة من اٞنتعلمٌن.
جونغات تتكوف من مراقبة الرئيس  ُأف اٞنراقبة يف اٞندرسة الثانويىة اٜنكومية  -4

رئيس اٞندرسة ىي مرة يف اٞندرسة كمراقبة عملية التعليم ، أما مراقبة استخداـ من 
شهر بطريق اللقائات الشهرية،  ك مراقبة استخداـ من معلم اللغة العربية ىي 

 باستخداـ تقييم اٞننهج الدراسية سواء من التكويين أك تلخيصي.
 

 التوصيات واإلقترحات -ب 
 التوصيات -ُ

على تعليم اللغة العربية يف  َُِّأف من أىداؼ إدارة تنفيذ اٞننهج  
اٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات ىي لتكوف معلم اللغة العربية يستخدموف 
الطريقة اٛنيدة، من نا ية التخطيط كتنطيم كتنفيذ كرقابة عملية التعليمية 

 وصوصا لعملية التعليم اللغة العربية. 



كتتعلق ٟنذا البحث أكصي البا ث ىو: أف ٔنطيط كتنفيذ اٞننهج  
على تعليم اللغة العربية جيدة، لكن أفلل التطور الطريقة ككسائل  َُِّ

التعليمة ٞنساعدة الط ب لتفاىم اٞنواد، ليس ليعرفوف  رؼ العربية فقط كلكنهم 
ية أكثر من ذلك األىداؼ. مث كلو كات اٞندرسة ليس من مدرسة الثانو 

اإلس مية لكن توجد النتيجة أكثر من مدرسة اآلور. ألهنا يستخدـ اللغة 
 العربية. 

 
 اإلقترحات -ِ

على تعليم اللغة العربية  َُِّإدارة تنفيذ اٞننهج  كبعد حيلل عن  
يف اٞندرسة الثانوية اٜنكومية جونغات فاقرتح البا ث كاف لتعليم اللغة العربية ال 

ة التعليم، ككسائل التعليم ابتكارم، كلتكوف مناسبا بد من اٞندرسن يتطور طريق
باٞنواد اٞندركسة، ككاف اٞندرس اللغة العربية ف  بد من قسم اللغة العربية. اما يف 
عملية التقييم فيجب من بنود األسئلة مناسب عن معيار الكفاءة الط ب  هت 

 لة.تكوف الط ب يفهموف اللغة العربية َنيد، كيوجد النتيجة متكام
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 و المراجع  قائمة المصادر
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 امعة اٞنلك سعود: كلية الرتبية ، ج عناصر اٞننهج الدراسياٛناسر، مرًن بنت أ٘ند ، 

 .قُُّْ-َُّْالرياض قسم تقنيات التعليم، 
 األْناىات اٜنديثة يف ٔنطيط كتطوير ، لمي أ٘ند،  سٌن بشًن ١نمود، الوكيل

 .ـُٗٗٗ،  العريبدار الفكر  ،اٞنناىج 
 دار  عماف:،، أسس بناء اٞنناىج كتنظيماريا، اٞنفهت ١نمد أمٌن  أ٘ندالوكيل،  لمي 

 .ََِٓاٞنسًنة للنشر كالتوزيع، 
 بغداد: مطبعة مديرية التعليم ،منهج البحث التارخيي سعيد عبد ، وليل ،القادر

 ـ.ُٖٖٗالعارل، 
 ، )أمدرماف: دار جامعة دراسات يف اٞنناىج كت صيلها سن عبد الر ن اٜنسن، 

 للطباعة كالنشر، دكف السنة( اإلس ميةأمدرماف 
 دار  ،رياض:، البحث العلمي أساسية النظرية ك٣نارستو العمليةك يد  رجاءدكيدرم، 

 ُٖٗٗكالتوزيع،  للنشراسامة 
  األسس اٞنعجمية كالثقافية لتعليم اللغة العربية للناطقٌن بغًنىاأ٘ند،  رشدم ،طعيمة

  .ُِٖٗق/  َُِْ)مكة اٞنكرمة: جامعة أـ القرل، معهد اللغة العربية،  
 



 الرباط:  ،تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا مناىجية كأسالبيو ،طعيمة، رشدم أ٘ند
 ُٖٗٗإيسيكو،

 
 اللغة العربية، مناىجها  الر٘نن عباس الوائلي، عبدطو على  سٌن الدليمي كسعاد 

 ( ََِٓ)عماف: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، ،كطرائق تدريسها
 اف : دار الفكر للنشر ، عمالبحث العلمي اٜنديث،  ٗناؿ ا٘ند، ظاىر

 عودة، ا٘ند سليماف ، فتحي  سن ملكاكم، ُِٖٗ، ِطكالتوزيع، 
أساسيات البحث العلمي يف الرتبية كالعلـو اإلنسانية:عناصره كمناىجو 

 .ُٕٖٗ، اٞننار: مكتب كالتحليل اإل صائي لبياناتو،الزرقاء 
 ، )جدة: ُ-أسس اٞنناىج اٞنعاصرة، ط عبد اٜني أ٘ند السبحي كفوزم صاحل بنجر،

 (ُٕٗٗميداف اٛنامعة، -مكتبة دار جدة
 (. ُُْٖ-ُٕٗٗ)القاىرة: مكتبة كىبة  اللغة العربية اٞننهج يفعلى إٚناعيل ١نمد، 

 الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربية  ،على  سٌن الليمي كسعاد عبد الكرًن الوائلي
 . ََِّ)عماف:دار الشركؽ،  

  ،منهج التعليم اللغة العربية يف مراكز اللغة با اٞنعاىد اإلس مية ّنادكرا عرفة، نور ديانا،
 .ََُِجامعة موالنا مالك إبراىمماالنج: 
 ار د((، مهارات كتطبيقات-النعاصر-علم مناىج الرتبية )األسسفياد ١نمد موسى، 

 )ـ ََِٕمصر اٞننصورة،  –الكلمة للنشر كالتوزيع 
 : كزارة التعليم العارل البحث طرائق البحث العلمي كمناىجو، بغدادكجيو ،  ،١نجوب
 .ُّٗٗ، العلمي 

  قاىرة : مطب، الاإلدارة التعليمية أصوٟنا كتطبيقاريامرسي، ١نمد منًن, 
 ـ. ُّٖٗاٛنب كم،

 ، مدول إذل اٞنناىج كطرؽ التدريس١نمد مزمل البشًن ك١نمد مالك ١نمد سعيد. 



 ـ.ُِٗٗالياض: دار اللواء، 
  طرائق تدريس اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا ١نمود كامل الناقة كرشدل أ٘ند طعيمة،

 (.ََِّ)الرباط، إيسييكو: منشورات اٞننظمة كالعلـو كالثقافة،  
 ) لرموت: جامعة  ُ، ط المناىج وطرائق التدريسىاشم جاسم السامرائى ، 

 ق (.َُّّاال قاؼ، 
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 الباحث بين السطور
 

  

 عبد العزيز:   االسم
 زين الدين:   اسم األب 

 مورنّياتي:  اسم األـ
 بكي ىن ـُٖٖٗ فربايًن َُ:  ي دكمكانوتاريخ اٞن

 
 

سيسيك الشرقية لومبوؾ  صل على شهادة التعليم االبتدائي يف مدرسة  •
  ُٔٗٗالوسطى عاـ 

اٞنتوسطة ريذيب األو ؽ يف مدرسة  اٞنتوسطة صل على شهادة التعليم  •
 ـ. ََِْسيسيك الشرقية لومبوؾ الوسطى عاـ 

ريذيب األو ؽ اٞنتوسطة يف مدرسة شهادة التعليم الثانوم  صل على  •
 ـ.ََِٕسيسيك الشرقية لومبوؾ الوسطى عاـ 

 جامعة (العربية اللغة تعليم قسم) الرتبية  صل على درجة الليسانيس يف كلية •
.ـ َُُِ عاـ اٜنكومية اإلس مية متاراـ

 عاـ اٜنكومية اإلس مية متاراـ جامعةرئيس اٞننظمة اللغة العربية يف عٌن  •
    .ـ َُُِ-ََُِ

  ىت اآلف ََِٗعاـ  توسطة اإلس ميةاٞن اإلو صية يف مدرسة عٌن مدرس •
 .   اللغة العربيةٞنادة 

 
 

 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN  
 

A. Latar Belakang 

Salah satu amanat Pembukaan UUD 1945 adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang di implementasikan dengan 

menyediaan sarana pendidikan yang cukup dan refresentatif 

sehingga proses kegiatan belajar-mengajar dapat terlaksana dengan 

baik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tetang sistem 

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) menerangkan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri,kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat,bangsa dan negara, pasal (1 Ayat 2). 

Ditetapkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang 

pemerintah daerah dalam kerangka realisasi otonomi daerah maka 

melahirkan kewenangan yang harus dilaksanakan daerah yaitu 

dibidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, 

pertanian, koperasi, tenaga kerja dan lainnya. 

Salah satu centeral problem yang aktual yaitu bidang pendidikan 

yang memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas Sumber Daya Manusia 

yang  relevan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. 



Rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 

pendidikan merupakan masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia. 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

nasional,diantaranya melalui berbagai pelatihan dan peningkatan 

kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana 

dan prasrana, peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, 

berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang 

berarti. 

Dari berbagai pengamatan dan analisa, paling tidak ada tiga faktor 

yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara 

merata. 

Pertama, Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional 

menggunakan pendekatan education production function atau input-

output yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Artinya pendekatan ini 

terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan 

pada proses pendidikan. Padahal proses pendidikan sangat menentukan 

output pendidikan. 

Faktor kedua,Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan 

secara birokratik-sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai 

penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi 

yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kdang kebijakan 

yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. 

Faktor ketiga, Peran serta masyarakat, khusunya orang tua siswa 

dalam penyelenggaraan pendidikan selam ini sangat minim. 



Dari kondisi yang tergambar diatas, menunjukkan bahwa sekolah 

kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan 

memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai 

salah satu tujuan pendidikan nasional. 

Desentralisasi di bidang pendidikan 

dimulai tahun 2001 seiring dengan 

implementasi otonomi luas kepada daerah 

kabupaten/kota. Desentralisasi berarti 

pelimpahan lebih banyak wewenang dan 

tanggung jawab dari pusat ke daerah, yang 

berarti dari Departemen (dan jajaran di 

daerah) ke pemerintah daerah. Hal ini 

mengandung konsekuensi bertambah 

banyaknya kebijakan yang harus 

dipecahkan serta lebih banyaknya 

kebijakan yang harus ditetapkan di 



kabupaten/kota, termasuk kebijakan di 

bidang pendidikan dan kebudayaan. 

Konsekuensi dari perubahan tersebut 

kabupaten/kota dituntut kesiapannya 

untuk dapat memecahkan masalah secara 

tepat isi dan tepat waktu. 

Potensi kemajuan secara akademik yang dimiliki SMAN 1 Jonggat 

secara kualitatif menduduki urutan ke-2 dari 13 SMA yang ada di 

kabupaten Lombok Tengah. Persentase lulusan SMAN 1 Jonggat yang  

melanjutkan ke Perguraun Tinggi relatif rendah padahal motivasi yang 

diberikan sekolah bagi mereka sangatlah besar untuk melanjutkan 

pendidikan, namun dari orang tua murid responnya sangat kurang karena 

kondisi sosial ekonomi mereka sangat rendah, pendidikan orang tua murid 

sangat rendah bahkan beberapa diantaranya tidak pernah mengenyam 

bangku pendidikan 

Keinginan dan langkah nyata SMA Negeri 1 Jonggat untuk memajukan 

dunia pendidikan sangat terlihat jelas pada implementasi kurikulum 2013 

Bersama 3 SMA Negeri di kabupaten  Lombok Tengah mulai Tahun 

Pelajaran 2013/2014 yang lalu. 



Berdasarkan realitas tersebut, tentu saja perlu dilakukan upaya-

upaya perbaikan, Hal ini sangat dimungkinkan karena : 

1. Sejak 3 tahun terakhir ini SMAN 1 Jonggat telah melaksanakan pendidikan 

dengan visi dan misi yang jelas. 

2. SMAN 1 Jonggat telah memiliki pengalaman selama 3 tahun 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan menerapkan manajeman 

peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS), 

3. SMAN 1 Jonggat terus melakukan inovasi manajemen dan administrasi 

sekolah yang disertai inovasi model kegiatan pembelajaran yang kreatif dan 

menyenangkan siswa sejak tahun 2003 

    Mencermati uraian yang didasari pengalaman tersebut di atas, maka 

SMAN 1 Jonggat terus ingin melakukan inovasi-inovasi penyelenggaran 

pendidikan dan pengajaran untuk mencapai kualitas SDM yang relevan 

dengan tuntutan kemajuan jaman. Maka  untuk mencapai semua hal 

tersebut sangat dibutuhkan dukungan dana operasional di luar kebutuhan 

rutin sekolah baik yang bersumber dari masyarakat maupun dari 

pemerintah melalui program blok grant atau dana dari sumber lain yang 

sifatnya tidak mengikat. 

 

B. Tujuan  

Mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi 

semua lapisan masyarakat, sedangkan secara khusus bertujuan  : 

a. Membantu biaya operasional sekolah  

b. Mengurangi angka putus sekolah SMA  

c. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA.  



d. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa 

miskin di bidang pendidikan SMA melalui membebaskan (fee waive) 

dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah bagi siswa 

miskin khususnya di SMAN 1 Jonggat.  

e. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa 

miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan 

bermutu khususnya di SMAN 1 Jonggat. 

 

C. Sasaran 

 Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu kelas X,XI,XII  Siswa 

SMAN 1 Jonggat dengan jumlah siswa kelas X = 369 orang, XI = 316 

orang. XII= 300 orang jumlah keseluruhan 960 orang siswa. 

D. Hasil yang diharapkan 

a. Dapat meningkatkan minat siswa masuk Ke SMAN 1 Jonggat tahun 

pelajaran 2014/2015. 

b. Menurunnya persentase siswa SMA khususnya di SMAN 1 Jonggat yang 

putus sekolah. 

c. Membantu biaya pendidikan bagi siswa yang menuntut ilmu pada 

SMAN 1 Jonggat. 

 

 



BAB II  

ANALISIS DAN PROFIL SEKOLAH 
 

A. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 

1. Visi SMAN 1 Jonggat 

Terwujudnya sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan 

berprestasi. 

Indikator: 

a. Unggul dalam agama dan aktivitas keagamaan 

b. Unggul dalam perolehan Nilai Ujian Nasional 

c. Unggul dalam persaingan pada SNMPTN 

d. Unggul dalam karya ilmiah remaja (KIR) 

e. Unggul dalam lomba mata pelajaran 

f. Unggul dalam penguasaan bahasa asing dan ICT 

g. Unggul dalam penggunaan pusat sumber belajar 

h. Unggul dalam lomba olah raga 

i. Unggul dalam lomba kesenian 

2. Misi SMAN 1 Jonggat 

SMA Negeri 1 Jonggat mengemban misi: 

a. Meningkatkan pengamalan ketaqwaan dan akhlak mulia yang 
berdasarkan pada nilai-nilai agama, rasa kebangsaan, budaya 
bangsa, dan lingkungan hidup 

b. Meningkatkan mutu pendidikan untuk mencerdaskan peserta 
didik  

c. Mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan perkembangan 
dunia pendidikan 

d. Menyelenggarakan kegiatan Intra dan Ekstra Kurikuler untuk 
pencapaian prestasi dan pembentukan karakter peserta didik 

e. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam pencapaian SDM 
yang berkualitas 

f. Menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis bahasa asing 
dan ICT 

g. Memberdayakan sarana prasarana dan dana yang ada secara 
efektif dan efisien 

h. Melaksanakan pembinaan di bidang seni sesuai dengan bakat 
dan potensi peserta didik 



i. Melaksanaan pembinaan dan pelatihan olah raga sesuai dengan 
bakat dan potensi peserta didik 

3.   Tujuan Sekolah 

a. Meningkatkan kecerdasan spiritual 

b. Meningkatkan nilai-nilai rata kelulusan +0,5/tahun 

c. Meningkatkan persentase siswa yang diterima di PTN dan PTS yang 

bonafit 

d. Meningkatkan prestasi karya tulis ilmiah siswa baik dalam skala lokal 

maupun, regional, dan nasional 

e. Meningkatkan prestasi akademik siswa dalam event olimpiade mata 

pelajaran baik dalam skala lokal, regional, dan nasional 

f. Mengembangkan sistem pembelajaran berbasis bahasa asing dan ICT 

secara konfrehensif, sistematis, dan sustainable 

g. Mengembangkan sistem pembelajaran berbasis pusat sumber belajar 

secara konfrehensif, sistematis, dan sustainable  

h. Meningkatkan prestasi siswa dalam kejuaraan olahraga pada skala 

lokal, regional, maupun nasional 

i. Meningkatkan prestasi siswa dalam event seni budaya pada skala 

lokal, regional, maupun nasional 

 
B. Lingkungan Sekolah 

 Nama sekolah: SMA Negeri 1 Jonggat 

a.   Alamat: Desa Ubung, Kecamatan Jonggat 

  Kabupaten Lombok Tengah 

Jalan Raya Ubung Jonggat, Lombok Tengah,  

 E-mail:    smansa_jgt@yahoo.co.id. 

Web  :     www.sman1jonggat.sch.id. 

b.   No. Telpon: - 

c.   Status : Sekolah Negeri 

d.   Kode Pos : 83561 

e.   Kepala sekolah 

Nama : H.A.Lata Suradi, M.Pd. 

Pendidikan terakhir : S2 Manajemen Pendidikan 

Alamat : Anyelir No. 2b Praya 

mailto:smansa_jgt@yahoo.co.id


 Telpon (HP) 081907807222 

 

C. Keadaan Sekolah 

1. Tenaga Pendidik 

NO NAMA JABATAN STATUS 

1 H.A.Lata Suradi, M.Pd Kepala  Sekolah PNS 

2 Drs. H. Sapar BP/BK PNS 

3 Hj. Siti Fitriatullail, M.Pd Biologi PNS 

4 Muzammil, S.Pd. Bahasa Indonesia PNS 

5 H. Muslim, S.Pd. Matematika PNS 

6 IGA  Raka Sutrisni, S.Pd Sejarah PNS 

7 H.Akup, S.Pd. PKn PNS 

8 Dian Iskandar Jaelani, MA. Bahasa Arab PNS 

9 Samudi Erawan, M.Pd. Matematika PNS 

10 Lalu. Mujahidin, S.Pd. Bahasa Inggris PNS 

11 I Nengah Rena, S.Pd Kimia PNS 

12 Drs. Burhanuddin, M.Pd Biologi PNS 

13 Anhar, M.Pd.I PAI PNS 

14 Baiq Elia, S.Pd Sosiologi PNS 

15 Nurul Qomariah, S.Si., M.Pd Fisika PNS 

16 L. Rapta Ernawan, SE Ekonomi PNS 

17 Rohatini, SE Ekonomi PNS 

18 Mohamad Fadli, S.Pd Bahasa Inggris PNS 

19 Ahmad Armin, SS Sejarah PNS 

20 Ropiah, S.Pt Fisika PNS 

21 Bangun, S.Pd Penjas Orkes PNS 

22 Rinaman, S.Pd Biologi PNS 

23 Hartini, S.Pd Sejarah PNS 

24 Rudiawan, S.Pd. Bahasa Inggris PNS 

25 Dewi Kusmiyati, S.Pd Biologi PNS 

26 Roni Fatanah, S.Pd.I PAI PNS 

27 H. Sandy Tyas S.Pd Bahasa Inggris PNS 

28 Hary Rusman Hadi, S.Pd Geografi PNS 

29 Anugrah Ilahi, S.Pd Bahasa Indonesia PNS 

30 Marian Zuzanti, S.Pd Fisika PNS 

31 Arfi Tohiri, S.Pd. Matematika PNS 

32 Drs. Mawardi Geografi GTT 

33 Ahmad Nizar Hasim, S.Ag Antropologi GTT 

34 Faihah Mulyawati, S.PdI Biologi GTT 

35 Ali Sadikin, S.Pd BP/BK GTT 

36 Husnul Yakin, S.Pd. Bahasa Indonesia GTT 

37 Suryani, S.Pd. Bahasa Indonesia GTT 

38 Sri Wahyuni, S.Pd Matematika GTT 



39 Fira Syafriana, SHI PAI GTT 

40 Baiq Sophiatun, S.Pd Biologi GTT 

41 Asep Tresna Wijaya, S.Pd Penjas Orkes GTT 

42 Dewi Kusumayantie, S.Pd Matematika GTT 

43 Furi Widayati, S.Pd. Bahasa Jepang GTT 

44 Arpan, S.Pd Kimia GTT 

45 Randhy Wijaya Surahman, SE Ekonomi GTT 

46 Juanda, S.Pd Matematika GTT 

47 Baiq Elyasmina, S.Pd Bahasa Inggris GTT 

48 Nur Ahillah, S.Pd TIK GTT 

49 Yuri Rahman, S.Pd Bahasa Indonesia GTT 

50 Bq. Emi Kalsum, S.Pd Bahasa Indonesia GTT 

51 Sri Yuniarti, S.Pd Matematika GTT 

52 Muazzin, S.Pd.I BP/BK GTT 

53 Senun, S.Pd Bahasa Inggris GTT 

54 Jalaludin, S.Pd. Seni Budaya GTT 

55 Sunardi, S.Pd. Seni Budaya GTT 

56 I Dewa Ketut Wissunawe PAH GTT 

     Dari sejumlah guru, hanya 55% yang berstatus guru PNS. Sisanya  45 %  

sebagai GTT 

Ijazah Tertinggi 
J u m l a h 

GT GTT 

S2 
7 - 

S1 
25 26 

D2/D1/SLTA 
- - 

J u m l a h 31 25 

 



2. Tenaga Kependidikan 

 
NO 

 
NAMA  

 
JABATAN 

 
STATUS 

1 Saleh, S. Sos. Bendahara Barang PNS 

2 Hj. Qarimah Ur. Umum & Persuratan PNS 

3 Syukri Ur. Perlengkapan PNS 

4 Ferosa Rosiana Pemb. Ur. Umum & Persuratan PHLD 

5 Suparman Pemb. Perlengkapan PTT 

6 Ishak Pemb. Urusan Kesiswaan PTT 

7 Ripnawati Pustakawan  PTT 

8 Baiq Sri Wahyuliana Koperasi Sekolah PTT 

9 Syukron Makmun Laboran  PTT 

10 Tarik Tukang Kebun PTT 

11 Satim  Tukang Kebun PTT 

12 Nurasa Penjaga Sekolah PTT 

13 Ramat Penjaga Malam PTT 

14 Sampurna Satpam PTT 

15 Sulaiman Satpam PTT 
 

3. Peserta Didik 

a. Data Siswa Lima Tahun Terakhir 

Tahun Pelajaran Jumlah 
Siswa 

Rasio Siswa yang Diterima dari 
Pendaftar 

2010/2011 1208 342/476 

2011/2012 1083 356/412 

2012/2013 986 324/350 

2013/2014 960 350/320 

2014/2015 989 370/430 

b. Angka Mengulang Siswa 

Tahun Pelajaran 
Kelas X Kelas XI Kelas XII Target 

Sekolah 

2012/2013 - - - - 

2013/2014 - - - - 

2014/2015 - - - - 

 



 

 

c.  Lulusan 

Tahun 

Pelaja

ran 

Lulusan ( %) 
Rata-rata 

NEM 

Siswa Yang melanjutkan  

ke PT ( % ) 

Jumlah Targe

t 

Has

i

l 

Targe

t 

Jumlah Target 

2009/201

0 

221 (92%) 100 % 6,1

2 

7.00 120 (48%) 140 (60 %) 

2010/201

1 

253 (100%) 100 % 7,1

3 

7.15 150 

(60,1%) 

200 (28,25%) 

2011/201

2 

376 (100%) 100 % 7,1

5 

7.17 150 

(60,1%) 

210 (29,25%) 

2012/201

3 

338 (100%) 100 % 7,1

7 

7.19 150 

(60,1%) 

220 (30,25%) 

2013/201

4 

333 (100%) 100% 7,7

3 

7. 90 179(63, 

5%) 

250(74%) 

 

b. Orang tua Siswa Peserta Didik 

Pekerjaan 
Jumlah 

( %) 

Penghasilan/bulan 

( RP) 

Jumlah 

( %) 
Tingkat 
Pendidikan 

Jumlah 

(%) 

Pegawai Negeri 11 200.000,- 65,28 SD/lebih 

rendah 

80,69 

TNI/Polri 0,9 201.000,-  400.000 22,32 SLTP 12,7 

Karyawan 

swasta 

0,7 401.000,- 

600.000,- 

10,71 SLTA 5,38 

Petani 71,4 600.000,- 

1.000.000,- 

1,60 PT 1,25 



Pedagang 

swasta 

13 1.000.000,- 0,09   

Nelayan 1     

Lain-lain 6     

 

 

c. Prestasi Sekolah  

NO

. NAMA DAN JENIS PRESTASI TAHUN 

KE

T

. 

I. AKADEMIK   

1. Lomba Pidato Bahasa Inggris Tk. Kabupaten Lombok Tengah 
tanggal 5 Januari 2009 (Peringkat I), an. Meidian Ihtiari 

2009 
 

4. Lomba OMIKA SMA Tk. Kabupaten Lombok Tengah (Juara II), an. 
Hendri Ahmad 

2009 
 

5. Lomba Penulisan tentang Kebudayaan Agraris Untuk Siswa 
SMA/MA Tk. Provinsi (Juara I), an. Dina Trisnawari 

2009 
 

7. Olimpiade Sains Nasional Tk. Kabupaten Lombok Tengah 
(Juara I) 

2010 
 

8. OMIKA SMA Tk. Kabupaten Lombok Tengah (Juara I) 2011  

9. Olimpiade Sains (Kimia) Tk. Kabupaten Lombok Tengah (Juara 
II) 

2011 
 

10
. 

Olimpiade Sains (Komputer) Tk. Kabupaten Lombok Tengah 
(Juara I) 

2011 
 

11
. 

Olimpiade Sains (Matematika) Tk. Kabupaten Lombok Tengah 
(Juara II) 

2011 
 

12
. 

Lomba Poster Ilmiah Tk. Provinsi (Juara II) 
2011 

 

13
. 

Lomba Karya Tulis Ilmiah Tk. Provinsi (Juara II) 
2011 

 

14
. 

Olimpiade Komputer Tk.Kabupaten  (Juara I) 
2012 

 

15
. 

Olimpiade Sains (Matematika) Tk. Kabupaten Lombok Tengah 
(Juara II) 

2012 
 

16 Olimpiade Sains (Kimia) Tk. Kabupaten Lombok Tengah (Juara 
II) 

2013 
 

17 Olimpiade Kimia Tk. Provinsi (Juara II) 2013  

18 Finalis Olimpiade Kimia XVII Univ.Udayana Bali- Tk.Regional 2013  

19 Lomba Debat Bahasa Indonesia Tk.Kabupaten Juara III 2013  

20 27%  Siswa diterima SNMPTN jalur Undangan 2013  

II. NON AKADEMIK   



1. DBL Jawa Pos Tk. Nasional Regional NTB (Juara I Putri)  2008  

2. DBL Jawa Pos Tk. Nasional Regional NTB (Juara I Putri) 2009  

3. DBL Jawa Pos Tk. Nasional Regional NTB (Juara I Putri) 2010  

4. DBL Jawa Pos Tk. Nasional Regional NTB (Juara I Putri) 2011  

5. Festival Teater Modern Tk. Nasional (Favorit) 2011  

6. Lomba Khutbah untuk SMA/SMK Tk. Provinsi (Juara I) 2011  

7. Lomba Pentas Seni  SMA Se-NTB Tk.Provinsi (Juara I) 2011  

7. Lomba KIR Bid. Sains Tk.Kabupaten ( Juara II) 2012  

8. Lomba Penulisan Essay Online Tk.Provinsi (Juara I) 2012  

8. Bulutangkis Putra  O2S Tk.Provinsi (Juara III) 2013  

9. Lomba Pembuatan Majalah Dinding Tk.Provinsi (Juara III) 2013  

10
. Lomba Pembuatan Mading HONDA Tk.Provinsi (Juara II) 

2013 
 

11
. Futsal Pelajar Se-Pulau Lombok Juara II  

2013 
 

12
. Bulutangkis Putr1  O2S Tk.Kabupaten (Juara III) 

2013 
 

13
. Juara 1 Karate nasional Prov. NTB 

2014 
 

  



9. Prestasi Belajar Siswa 

 

a. Program Bahasa 

Mata 
Pelajar

an 

Tahun Ajaran 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

TT TR RR TT TR RR TT TR RR 

PPKn 9.6 
6.0

1 
7.8

1 
9.1

9 
6.9

2 
8.1

6 
9.1

0 
7.0

0 
8.1

2 

Agama - - - 
8.7

8 
6.0

3 
7.0

5 
9.6

0 
7.1

0 
8.5

2 

B. 
Indones
ia 

7.3
3 

4.3
3 

5.7 9.6 7.2 
8.1

8 
9.4

0 
7.0

0 
8.3

8 

B. Inggris 6.5 
4.3

3 
5.3

5 
9.4 7.2 

8.2
5 

9.0
0 

7.4
0 

8.3
1 

Matematika - - - 
6.6

7 
4.6

7 
5.7

4 
8.3

0 
7.0

0 
7.1

8 

Sej. Budaya 10 
6.2

2 
8.7

9 
- - -       

Antropologi - - - 8.8 
6.0

2 
7.3 

9.7
0 

7.0
0 

9.0
5 

Sejarah - - - 
9.8

6 
6.3

9 
9.5

4 
9.4

0 
7.0

0 
8.1

7 

Sas. 
Indones
ia 

9.4 8 
8.2

7 
8.6

1 
5.6

2 
7.4

1 
9.4

0 
7.8

0 
8.6

3 

Bahasa 
Arab 

8.5 
6.3

3 
7.4 9.6 6.8 

8.4
2 

9.8
0 

6.8
0 

8.3
1 

TIK - - - 6.5 
4.7

5 
5.4

6 
8.8

0 
6.7

0 
7.6

3 

Rata-Rata     
7.2

2 
    

7.5
5 

    
8.2

3 

 

 

 

 

 

 

 



b. Program IPA 

Mata 
Pelajar

an 

Tahun Ajaran 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

TT TR RR TT TR RR TT TR RR 

PPKn 
9.8

4 
6.2

3 
8.6

5 
9.0

6 
7.0

6 
7.9

7 
9.3

0 
7.0

0 
8.1

2 

Agama - - - 
8.9

7 
6 

7.1
9 

9.8
0 

7.0
0 

8.5
6 

B. 
Indones
ia 

9.8
4 

6.2
3 

8.6
5 

9.2 6 
8.0

2 
9.0

0 
6.4

0 
7.8

8 

B. Inggris 
9.8

4 
6.2

3 
8.6

5 
9.8 5 

8.4
1 

9.0
0 

6.6
0 

7.8
0 

Matematika 
9.8

4 
6.2

3 
8.6

5 
8.6

7 
5.6

7 
7.0

8 
9.3

3 
6.3

3 
7.6

4 

Fisika 
8.8

5 
5 

5.8
9 

9.6
9 

6.0
5 

8.2
3 

9.0
0 

6.5
0 

7.1
0 

Biologi 
9.8

4 
8.2

3 
8.6

5 
9.5

8 
4.7

4 
7.9

2 
9.7

0 
5.0

0 
8.2

6 

Kimia 
9.9

9 
7.3

1 
9.1

4 
8.6 

4.5
3 

6.6
1 

9.7
0 

6.4
0 

7.5
4 

TIK - - - 
8.2

5 
4.7

5 
5.8

4 
9.1

0 
6.6

0 
7.7

9 

Rata-Rata     
8.3

2 
    

7.4
7 

    
7.8

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Program IPS 

Mata 
Pelajar

an 

Tahun Ajaran 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

TT TR RR TT TR RR TT TR RR 

PPKn 
9.7

4 
4.9

5 
7.9

2 
9.7

2 
7.0

6 
8.5

9 
9.1

0 
7.0

0 
7.7

0 

Agama - - - 
9.1

8 
6.1

1 
6.9

9 
9.4

0 
7.0

0 
8.2

7 

B. 
Indones
ia 

7.6
7 

4.3
3 

5.5
4 

8.8
0 

5.4
0 

7.5
9 

8.8
0 

5.0
0 

7.3
6 

B. Inggris 
7.3

3 
4.5 5.9 

9.6
0 

6.4
0 

8.1
0 

8.6
0 

3.0
0 

7.3
2 

Matematika - - - 
8.3

3 
4.5

2 
6.2

8 
8.0

0 
7.0

0 
7.0

5 

Ekonomi 8.5 4.5 6.7 
7.8

9 
5.2

5 
6.6

0 
8.5

0 
5.7

5 
7.2

7 

Tata 
Negara 

9.8
4 

5.6
4 

8.9
4 

- - - - - - 

Sosiologi 
9.7

3 
6 

8.1
4 

9.8
6 

4.5
3 

8.9
4 

9.4
0 

6.7
0 

7.9
9 

Geografi - - - 
9.8

6 
6.0

4 
8.5

8 
8.4

0 
6.9

0 
7.2

4 

Sejarah - - - 
9.8

6 
5.8

6 
9.2

0 
9.8

0 
7.0

0 
8.3

6 

TIK - - - 
7.9

0 
4.7

5 
5.8

0 
8.0

0 
6.0

0 
6.8

4 

Rata-Rata - - 
7.1

9 
- - 

7.6
7 

- - 
7.5

4 

 

 10.  Potensi lingkungan sekolah yang diharapkan mendukung program 

sekolah : 

a. Kedisiplinan, kinerja, kekompakan  tenaga kependidikan  baik 

b. Guru  sudah lulus sertifikasi 90 % sedang diusulkan sertifikasi 10 %  

c. Adanya hubungan yang baik antar teman sejawat 

d. Kreatifitas dan kwalitas tenaga pendidik dan kependidikan yang tinggi 

e. Bangunan gedung belajar, kantor, Sarana dan prasarana cukup tersedia 

f. Transportasi ke dan dari sekolah lancar 

g. Adanya listrik PLN, Air Bersih dan Jaringan Telepon dan internet. 

h. Dana dari Komite dan APBD Kabupaten dan provinsi 

i. Adanya dukungan orang tua siswa  sekolah dan alumni tinggi.  

j. Motivasi belajar siswa yang tinggi. 



l.   Lingkungan halaman sekolah rapi, indah dikelilingi dengan taman dan  

pohon peneduh dengan tenaga kebersihan  yang berpengalaman 

memiliki semangat tinggi. 

Ubung, 31 Desember  2014 
      Kepala Sekolah, 
 

 

 

      H.A.LATA SURADI,  M.Pd. 
      NIP.19661231 198903 1 165 

 


